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Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
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Una de les obres més importants 
d’aquesta legislatura en què esmerça-
rem tots els esforços necassaris perquè 
sigui una realitat és la finalització del 
Centre Cultural de Corró d’Avall del car-
rer Tagamanent modificant-ne els usos 
tal com va decidir la ciutadania en un 
procés participatiu que es va realitzar fa 
dos anys. Aquesta faraònica construcció 
que en el seu moment es va planificar 
per tal que fos un teatre auditori de més 
de 700 butaques (ja tenim el teatre au-
ditori de Bellavista amb 290 seients i 
el casal cultural de Corró d’Avall amb 
uns altres 220) ara es convertirà en un 
complex “multiús” que inclourà activitat 
sanitària, cultural i esportiva. 

La planta baixa l’ocuparà el Centre 
d’Atenció Primària de Corró d’Avall –

que ara és al costat de l’Ajuntament- que donarà servei a prop d’11.000 franquesins i 
franquesines preferentment de Corró d’Avall, Corró d’Amunt, Llerona i Marata (recor-
dem que Bellavista ja té el CAP del carrer Girona). Actualment el CAP Corró d’Avall ocu-
pa una superficie de prop de 300m2 en planta baixa. La nova instal.lació ocuparà una 
superficie de 900 m2 triplicant el seu espai. Aquest increment de m2 permetrà dotar al 
nou CAP de noves i millors instal·lacions i, tal com hem sol·licitat a l’Institut Català de la 
Salut, esperem que pugui oferir nous serveis.  Amb aquest canvi s’alliberarà el local que 
ocupa actualment el CAP per tal que l’Ajuntament pugui ampliar les seves oficines que 
en aquests moments ja es troben al límit de la seva ocupació. 

Un altre dels usos que hi haurà a la planta baixa serà l’esportiu. S’hi construirà un pave-
lló tipus PAV1. Les Franqueses ha tingut un creixement important els darrers 10 anys, 
sobretot amb gent jove que ha triat el municipi per la seva qualitat de vida i sobretot pels 
seus serveis i equipaments. Aquest creixement de població també ha estat evidentment 
amb infants. Cada any neixen entre 250 i 300 nens i nenes (ara comencem a anar a la 
baixa). Una de les activitats extraescolars que més èxit té a banda del futbol és l’handbol 
i el bàsquet. Prop de 600 esportistes el practiquen i les instal.lacions se’ns han quedat 
petites. La construcció d’aquest nou pavelló permetrà descongestionar el vell pavelló i 
aconseguir més hores d’entrenament per als clubs, que es una vella reivindicació que 
ens fan. Com més hores d’entrenament tenen, més qualitat i competitivitat adquireixen 
els equips de les Franqueses. 

A la planta primera s’hi construirà la segona biblioteca del municipi, molt necessària 
pel número d’habitants que tenim (19.627 a 2 de novembre) i també per donar servei so-
bretot als alumnes de l’Escola Joan Sanpera, de l’Escola Camins i als joves de l’Institut 
El Til·ler. 

Hem tret a concurs la redacció del projecte bàsic, l’executiu i la direcció d’obra i esperem 
que abans de l’estiu es puguin iniciar les obres. Seria una gran notícia. Per finalitzar, 
deixeu-me que us convidi a participar en tots els actes que es realitzaran aquest Nadal i 
aprofito l’avinentesa per desitjar-vos molt bones festes i bona entrada d’any!

[ editorial ] [ sumari ]
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[ actualitat ]

L’Ajuntament desencalla el projecte del 
Centre Cultural de Corró d’Avall

L
a Junta de Govern Local ha aprovat els plecs de clàusules del 
contracte per a la redacció del projecte del Centre Cultural de 
Corró d’Avall, les obres del qual s’iniciaran el segon trimestre 
del 2017.

El projecte d’obra es basa en el que va determinar el procés par-
ticipatiu al 2014, un procés que pretenia implicar a tota la ciutadania 
en la definició dels usos de l’edifici. Els franquesins i franquesines 
van apostar pel trasllat i ampliació del Centre d’Atenció Primària 
(CAP), actualment ubicat a l’edifici de l’Ajuntament, per la instal-
lació d’una biblioteca i la construcció d’un nou pavelló poliesportiu, 

Centre Cultural Corró d’AvallCentre Cultural Corró d’Avall

així com diverses sales i espais polivalents per a activitats culturals, 
socials, de formació i estudi.

El passat 27 d’octubre el Ple Municipal va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per tal de 
permutar la qualificació d’equipaments comunitaris i d’espais lliure 
entre els carrers que envolten l’estructura.

Aquest projecte sociosanitari, cultural i participatiu ofereix flexi-
bilitat, ja que es plantegen diversos espais polivalents i no rígids que 
permeten la realització d’activitats diferents en funció de les deman-
des del moment.
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La pressió fiscal es manté a 0 per 
quart any consecutiu

L
’equip de govern va presentar el projecte d’ordenances fis-
cals per a l’exercici 2017 a la sessió plenària celebrada el 
20 d’octubre. Per a l’any vinent el regidor d’Hisenda, Ferran 
Jiménez (CiU), va anunciar que s’adopta com a criteri gene-

ral la no variació dels tipus impositius, és a dir, que la pressió fiscal 
per als ciutadans i ciutadanes es torna a congelar. D’aquest criteri 
general es fan petites excepcions en determinades taxes i preus 
públics. 

La principal novetat del nou projecte és la introducció de la ta-
rifació social, és a dir, la bonificació, mitjançant descomptes, per 
aquelles persones amb poca capacitat econòmica, en el preus per 
l’ús de les instal·lacions esportives, les llars d’infants, l’escola 
municipal de música, i les activitats del Centre d’Art i Noves Tecno-
logies. Gràcies a la tarifació social, les persones amb pocs recur-
sos pagaran fins a un 60%menys que en els anys anteriors.  

Per a completar la mesura, properament el consistori impulsa-
rà l’aprovació d’unes Bases per a ajuts al pagament de l’Impost so-
bre Béns Immobles (IBI), dirigit a les famílies amb pocs recursos, 
per tal de reduir la càrrega fiscal de l’immoble que és habitatge 

Ple extraordinari de 21 d’octubre de 2016

habitual. Es pretén que aquesta iniciativa entri en vigor i es pugui 
aplicar a partir del 2017.

En altres casos les quotes s’augmenten, per exemple, en de-
terminades activitats esportives. El lleu increment que pateixen 
alguns serveis es deu a la necessitat d’ajustar l’oferta als costos 
reals. De fet, segons l’alcalde, Francesc Colomé (CiU), la majoria 
dels serveis prestats continuen sent deficitaris però l’Ajuntament 
els sufraga per tal d’oferir un ampli ventall d’activitats.

Per ara, el Ple ha aprovat provisionalment les ordenances amb 
9 vots favorables de l’equip de govern (CiU i PSC). Els 2 regidors de 
ERC van votar-hi en contra manifestant el seu desacord, igual que 
ho van fer l’any anterior. CpF i ILFC s’hi van abstenir, aquests dar-
rers van proposar una nova taxa per obrir expedients per investigar 
l’ús indegut dels habitatges en propietat de les entitats bancàries, 
com s’ha aplicat ja en altres ajuntaments de la comarca o de mu-
nicipis més grans.

L’alcalde va finalitzar la sessió plenària  explicant que en aques-
tes ordenances la pressió fiscal, per quart any consecutiu, segueix 
sent zero malgrat les pujades dels preus dels serveis. 



6

[ actualitat ]

E
ntre octubre i novembre van tenir lloc les xerrades-taller 
adreçades a pares i mares de les Franqueses i organitzades 
pel Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut. La proposta s’emmarca dins els projectes Fes 

camí en l’educació en família i projecte educatiu Comunitat i Escola, 
i va tenir molt bona acollida. La primera d’aquestes xerrades 
tractava de tècniques d’estudi per ajudar els fills i filles. També es 
va plantejar un taller vivencial sobre com ser un bon guia per 
als fills i filles.

L
es Franqueses segueix impulsant el treball teatral dins les es-
coles i per part de l’alumnat. Un any més, des de l’àrea d’Edu-
cació del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Jo-
ventut, s’ha engegat l’activitat de teatre en el marc del Projecte 

Educatiu Comunitat i Escola, que compta amb el suport dels centres 
educatius del municipi i les seves AMPA. Enguany els grans protago-
nistes són els alumnes de 6è de primària de l’Escola Joan Sanpera i 
Torras i compten amb la col·laboració dels alumnes de l’Institut Lauro 
i entitats del municipi per representar l’obra de teatre Finestres al 
món, obra dirigida per la companyia de teatre Frec a Frec. Finestres 
al món es representarà el dijous 22 de desembre de 2016, al Teatre 
Auditori de Bellavista, dins del marc de la 4a Festa de la Infància. 

Eines útils a les 
xerrades per a 
pares i mares

L’Escola Joan 
Sanpera, a l’escenari

El regidor d’Educació, J.A. Aguilera (PSC) donant la benvinguda

Els alumnes en un assaig

S
egons informa l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
de la Diputació de Barcelona, aquest 2016 s’han realitzat 
un total de 875 altes empresarials. Ho determina el Termò-
metre PAE (Punts d’Atenció a l’Emprenedor) de la província 

de Barcelona. D’acord amb l’informe corresponent al 3r trimestre 
d’aquest any, l’Ajuntament de les Franqueses consta en onzè lloc del 
rànquing PAE. Al municipi hi ha hagut 7 altes de societas limitades 
(SL i SLNE) i 31 altes d’autònoms (empresaris individuals), és a dir, 
un total de 38 altes (fins al 30 de setembre). En el rànquing acumulat 
entre el 2009 i 2016, les Franqueses se situa en 13è lloc, amb un total 
de 75 altes d’un total de 2.373 a la província.

38 altes d’empreses 
a les Franqueses
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E
l passat dissabte 22 d’octubre, l’Associació de Veïns de Be-
llavista va organitzar, com fa cada any, la Festa dels avis. La 
celebració va consistir en un esmorzar al Casal d’Avis i Cen-
tre Social de Bellavista i, a continuació, el desplaçament amb 

4 autocars fins a la vila de Platja d’Aro, on van dinar tots plegats. La 
sortida va comptar amb la col·laboració de l’àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament de les Franqueses i va ser un èxit de participació. Hi van 
assistir l’alcalde Francesc Colomé (CiU) i la regidora de Gent Gran, 
Rosa M. Pruna (CiU).

E
l dimecres 26 d’octubre, l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament 
de les Franqueses va organitzar una sortida al Camp Nou, la 
seu del FCBarcelona i del Museu del Barça. S’hi van apuntar 
un total de 310 persones que van sortir amb 6 autocars des del 

municipi fins a Barcelona. Un cop allà van visitar l’estadi, van esmor-
zar a l’espai gastronòmic Roma-2009, i també van cònèixer el museu 
del club. A continuació l’autocar els va dur fins al restaurant Barca 
de Salamanca per dinar –a la platja de la Mar Bella– i en acabat van 
tornar cap a les Franqueses.

L
es Franqueses s’ha adherit a la campanya No puc esperar, una 
iniciativa de l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcero-
sa de Catalunya (AACCU Catalunya) i de l’Hospital Universi-
tari Doctor Josep Trueta de Girona, amb l’objectiu de facilitar 

el dia a dia de les persones amb malalties inflamatòries intestinals 
(malaltia de Crohn i colitis ulcerosa) i de tots aquells pacients que 
els metges col·laboradors considerin que cal incloure. Un dels pro-
blemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contí-

400 persones de 
Bellavista dinen a 
Platja d’Aro

La gent gran de les 
Franqueses visita el 
Camp Nou

L’ajuntament posa en marxa la campanya 
No puc esperar a les Franqueses

La Festa dels avis és un èxit de convocatòria La regidora Rosa Pruna (CiU) amb alguns dels ciutadans al Camp Nou

nua, i de vegades imprevisible, d’anar al lavabo; de manera que els 
costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en 
el moment necessari. Des de l’Ajuntament es vol conscienciar a la 
societat sobre aquest tipus de malalties i les necessitats que tenen 
qui les pateixen, així com facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta 
als lavabos dels equipaments municipals. Properament, el consis-
tori publicarà aquells equipaments on es permetrà la utilització dels 
seus lavabos als portadors de la targeta autoritzada No puc esperar! 
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[ actualitat ]

Febre pel terror a 
Corró d’Amunt

D
iumenge 6 de novembre va tenir lloc el 3r Concert Solida-
ri de les Franqueses. L’acte va comptar amb l’actuació del 
Cor Camins, la Coral Xeremella, la Coral Harmonia i el Cor 
del Casal de Gent Gran de les Franqueses. L’organització, 

com en les anteriors edicions d’aquest concert, va anar a càrrec de 
l’Associació d’Intercanvis Socials i Culturals de les Franqueses, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de les Franqueses i el Patronat de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut.

El concert va ser al Teatre Auditori de Bellavista. Hi van assistir 
unes 100 persones gràcies a les quals es van poder recaptar 350 
euros en benefici de Càritas de la Parròquia Sant Francesc d’Assís 
de Bellavista. Per altra banda, l’Ajuntament de les Franqueses hi 
afegirà un donatiu de 350 euros.

Cada coral va oferir una selecció de peces del seu repertori i, 
en acabar cada actuació, tots els cantaires van oferir un cant comú.

C
orró d’Amunt es va acomiadar de l’octubre amb el tradicio-
nal passatge del terror, que aquest any s’emmarcava com a 
Temple de les Tenebres. Les nits del 28, 20, 30 i 31 d’octubre, 
les Antigues Escoles el poble van preparar un recorregut de 

300 metres de terror que es podien travessar en 20 minuts. Unes 
3.000 persones van passar la nit de por que va organitzar l’Associa-
ció de Veïns Sant Mamet de Corró d’Amunt, en una idea i direcció de 
Xavier Monells.

Fora de les escoles hi havia parades de productes propis 
d’aquesta època i se servia brou calent. Els espectadors van venir 
d’arreu de la comarca i de fora de la comarca per veure els més de 
40 actors amateurs i voluntaris que ho van fer possible.

Reunió de corals al
3r Concert Solidari

El cant comú de totes les corals per tancar el concert

Voluntàries d’aquest túnel 2016

J.
 R

ie
ra
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Més de 770 
caminants a Llerona

El Mundo Deportivo 
premia els clubs

Ciclistes d’arreu al Ciclocròs Internacional 
Gran Premi Les Franqueses

P
er segona vegada, la UCF Les Franqueses organitza amb èxit 
el Ciclocròs internacional. Unes 300 persones d’arreu de Ca-
talunya, Euskadi, València i altres països europeus van ser 
presents al Ciclocròs Internacional (UCI) – Gran Premi les 

Franqueses al parc del Mirador de Bellavista. La cursa, organitzada 
per l’Unió Ciclista Les Franqueses, era puntuable a la Copa d’Espanya 
i al calendari de la UCI. És el segon any que aquest gran esdeveniment 
s’ubica al parc del Mirador de Bellavista.

Els primers premis van ser tots per a ciclistes de fora. En elit mas-
culina, el guanyador va ser Ismael Estoran; en la femenina, Aida Nuño; 
en júniors, Jofre Cullel. Destaca la marca de Santi Segú, vinculat a les 
Franqueses, que va quedar cinquè a la categoria de màster 40.

E
l passat 13 de novembre va tenir lloc la 26a Caminada Popular 
de Llerona organitzada per l’associació Festes Laurona. S’hi 
van inscriure unes 770 persones, més del que estava pre-
vist. L’esdeveniment va ser tot un èxit, tenint en compte que 

al mateix dia se celebraven altres actes a l’aire lliure dins i fora del 
municipi.

El recorregut d’enguany incorporava nous trams van tenir molt 
bona rebuda. L’esmorzar també és un dels punts forts de la camina-
da, que és possible gràcies a la quarantena de voluntaris i voluntàri-
es que s’hi impliquen. L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé 
(CiU), va ser un dels participants de la caminada.

E
l divendres 4 de novembre es va celebrar la 33a Nit dels Cam-
pions organitzada pel diari Mundo Deportivo. Es tracta d’un 
tradicional homenatge als clubs de Catalunya que fa aquesta 
publicació. En aquesta 33a edició hi va haver reconeixement 

el sènior masculí i femení del CB Les Franqueses i l’amateur femení 
de l’US Corró d’Amunt, dos equips que van assolir l’ascens de cate-
goria la temporada passada.

La celebració va consistir en un sopar de gala a Barcelona, on hi 
van assistir representants dels clubs i l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé (CiU).

El regidor d’Esports, J.A. Corchado (PSC), fent entrega dels premis

Caminada popular 2016 L’alcalde amb alguns premiats

A
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Podeu portar joguines noves, preferentment didàctiques, als següents punts de recollida:

Servei d’Atenció a la Ciutadania de 

Corró d’Avall

Carretera de Ribes, 2

De dl. a dv. de 8.30 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 18 h

Servei d’Atenció a la Ciutadania de Bellavissta 

i Oficines de Polítiques Socials

Carrer de Rosselló, 39

De dl. a dv. de 8.30 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 18 h

Estand de Maná 

de la 21ª Fira Mercat Nadal

i 12ª Fira d’Entitats

17 i 18 de desembre a partir de les 10 h  

Aquest Nadal

CAP NEN/A

SENSE JOGUINA

Més informació:

938 467 676

www.lesfranqueses.cat

Organitza Col·labora
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et desitgem

Cívic

sostenible

solidari

bon
Nadal

bon
Nadal
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Estimats Reis Mags, aquest any he practicat 
la solidaritat, el civisme i la sostenibilitat, per 
això us vull demanar

Firma: Enviar a:

R
EI

S MAG

S

D ’O R IEN

T
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[ espectacles ]

11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

3 de desembre 
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall 

Espectacle de marionetes recomanat a 
partir de 4 anys
Durada: 50 minuts 

Tres comediants que van de port en port explicant 
aventures de mar arriben per narrar la història de 
Jai el mariner i el seu viatge cap a l’amor de la 
bonica Marie Claire, la noia del far. Un camí llarg 
i emocionant: balenes gegants, taurons famèlics, 
micos salvatges... 

Autor: Zipit Company i Dora Cantero 
Direcció: Dora Cantero 
Intèrprets: Glòria Arrufat, Ivo Garcia i 
Paulette San Martín 

JAI EL MARINER
Zipit Company 

11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars 

5€ 1 hora abans a la taquilla del teatre
4€ majors de 65 anys, pensionistes, 
aturats i menors de 25 anys
Entrades no numerades

Entra al Twitter i al Facebook 
de l’Ajuntament i guanya dues 
entrades per als teus espectacles!

Ajuntament de 
les Franqueses

@lesfranqueses
Amb el suport de:

PREUS I VENDA D’ENTRADES

15

Informació: 938 466 506 
www.lesfranqueses.cat 
Teatre Auditori de Bellavista. Carrer d’Astúries, 1
Tel. 938 405 782 
Casal Cultural de Corró d’Avall. Avinguda de Santa Eulàlia, s/n. 
Tel. 930 138 191 
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[ agenda ]

Espais de lectura: Comentari de la novel·la Mala 

gente que camina de l’autor Benjamín Prado 

18 h Centre Cultural de Bellavista

Org. Biblioteca Municipal

Xerrada: Els subministraments a la llar (aigua, 

llum, gas i telèfon). Avantatges i inconvenients de 

les diferents ofertes de subministraments a la 

llar, eines per preveure enganys en la seva contra-

ctació, i entendre els conceptes en les factures.

19 h Casal d’avis de Bellavista

Org. Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

Col. Diputació de Barcelona

01 dijous

02 divendres

11 diumenge 14 dimecres

15 dijous

16 divendres

08 dijous

03 dissabte

Encesa dels arbres de Nadal

Plaça de l’Espolsada (Corró d’Avall)

17.00 h Arbre dels desitjos

17.30 h Animació amb Gumbo Jazz Band

18.00 h Encesa del l’arbre i xocolatada

Col. Agrupació de Comerciants i Professionals 

de la plaça de l’Espolsada

Plaça Major (Bellavista)

18.15 h Xocolatada

18.45 h Animació amb Gumbo Jazz Band

19.00 h Encesa de l’arbre de Nadal

Col. A.V. Bellavista i Centre Municipal de Joves

Missa de la Patrona amb veneració de la 

relíquia i sagrament de la Confirmació. 

Presidirà la Missa el Sr. Bisbe de la diòcesi 

Mons. Josep Àngel Saiz.

12 h Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida

Org. Parròquia Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Concert Líric de Nadal a càrrec de la soprano 

Sara Blanch i Miki Mori i el baríton Carlos Daza 

acompanyats del pianista Josep Buforn, que 

ens oferiran un repertori basat en grans obres 

del món de la lírica. Adreçat a veïns i veïnes 

majors de 65 anys.

17.30 h Teatre Auditori de Bellavista

Taller de Nadal: Boles per acolorir el Nadal, a 

càrrec de TAAP, manualitats.

Inscripcions a la Biblioteca Municipal o al 938 

404 388. A partir de 3 anys (places limitades)

17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Org. Biblioteca Municipal

Hora del conte especial Nadal: Deixa’m guarnir 

l’arbre de Nadal, a càrrec de Núria Alonso, 

rondallaire.

17.30 h Biblioteca Municipal

Org. Biblioteca Municipal

L’Espai dels bons desitjos. Canviem un desig 

per un somriure, parar un minut, escoltar el 

cor i reflexionar sobre les coses que realment 

fan sentir bé i que fan que connectem amb els 

altres a través d’un somriure. Infants i joves 

veniu a compartir els vostres desitjos tot gaudint 

d’animació, berenar...

16.30 h Olivera de la Rambla de la carretera de 

Ribes

Missa Solemne de la Mare de Déu i ofrena floral 

a la imatge de la plaça

12 h Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida

Org. Parròquia Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Excursió Skating Barcelona. Preu: 15€ per als 

inscrits als casals i 17 € per als no inscrits. 

Info: Centre Municipal de Joves (938 405 781)

9-17 h Sortida i arribada del Centre Cultural de 

Bellavista i del Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Centre Municipal de Joves

12 dilluns

17 dissabte

13 dimarts

Taller de Nadal: Boles per acolorir el Nadal, a 

càrrec de TAAP, manualitats.

Inscripcions a la Biblioteca Municipal o al 938 404 

388. A partir de 3 anys (places limitades)

17.30 h Biblioteca Municipal

Org. Biblioteca Municipal

Cercle de famílies conscients. Un espai on donar-

nos una perspectiva i eines d’autoconeixement per 

sentir-nos amb una guia interna més sòlida en el 

camí de creixement com a mares, pares i famílies. 

Inscripcions: lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

10-13 h Centre Cultural de Bellavista. Org. ENEI

Muntem el pessebre

11-13 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Parròquia i Associació de Veïns Sant Mamet 

de Corró d’Amunt

Hora del conte especial Nadal en anglès: How 

the Grinch stole Christmas, a càrrec de l’escola 

d’idiomes del municipi Little English.

17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Org. Biblioteca Municipal

04 diumenge
Sortides de Natura. Caminada guiada per Agustí 

Martínez pel costat del Congost. Tren d’anada 

fins al Figaró i tornada caminant a Corró d’Avall. 

Arribada cap a les 14 h. Dist. 5,3 Km. Desn.182m. 

Inscripcions: info@lacivica.com, 600 50 58 49

8.20 h Sortida a l’estació de tren de Corró d’Avall

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Desembre amb tronada, 
senyal de bona anyada”

18 diumenge

21 dimecres

22 dijous

23 divendres

25 diumenge
Concerts de Nadal a l’església de Santa Eulàlia 

de Corró d’Avall

12.45 h Petit Concert de Nadal a càrrec de la Laia 

Pola

13 h Concert de Nadal a càrrec de la Coral 

Xeremella de l’Associació Cívica i Cultural de 

Corró d’Avall. Director: Daniel Pérez Fernández

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall. 

Vine a fer cagar el Tió a Llerona

Xocolata i melindros per a grans i petits. Foguera 

per a no passar fred

18 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Joves de Festes Laurona

21 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 

Centre Cultural de Marata

Concert de Nadal. Audició en la que participen 

els alumnes d’instrument de l’escola

18.30 h Teatre Auditori Bellavista

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Finestres al món

18.30 h Teatre Auditori de Bellavista

Org. Teatre Escola Joan Sanpera i Torras

Celebració comunitària del perdó

19 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Nadales al carrer

Us proposem sortir al carrer a cantar nadales 

per a tots aquells que les vulgueu escoltar 

i per passar una bona estona. Inscripcions 

intercanviscorals@gmail.com i 659 642 920

17 h Olivera de la Rambla de la carretera de 

Ribes

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Concert de Marata. Aquest any, m’avanço!

Concert per a dues flautes i clavicèmbal. Claudi 

Arimany, flauta. Eduard Sànchez, flauta. Jordi 

Ribell, clavicèmbal

Missa de Nadal

11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Missa Solemne de Nadal

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

24 dissabte
Pujada del pessebre al Pedró de Llerona

Passejada de 15 minuts a pas lent fins a la 

creu de terme del Pedró, cant de nadales i 

xocolatada. Activitat apta per a totes les edats. 

Xocolatada apta per a celíacs. 

10-12 h Església de Santa Maria de Llerona 

Org. Grup de muntanya de la Parròquia de 

Santa Maria de Llerona

Nadales al carrer

Us proposem sortir al carrer a cantar nadales 

per a tots aquells que les vulgueu escoltar 

i per passar una bona estona. Inscripcions 

intercanviscorals@gmail.com i 659 642 920

17 h Olivera de la Rambla de la carretera de 

Ribes

Org. Associació d’Intercanvis Socials i 

Culturals

Missa del Pollet i del Gall, i sopar de 

germanor a Bellavista

17 h Missa del Pollet a l’Església de Sant 

Francesc d’Assís

21 h Sopar de germanor amb gest que està 

sola (local parroquial)

0 h Missa del Gall a l’Esgésia de Sant Francesc 

d’Assís

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Missa del Pollet i del Gall a Corró d’Avall

19 h Missa del Pollet a l’Església de Santa 

Eulàlia

0 h Missa del Gall a l’Esgésia de Santa Eulàlia

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró 

d’Avall

Missa del Gall a Marata

22 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

Missa del Gall a Corró d’Amunt i inauguració 

del pessebre

0 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Org. Parròquia i A.V. Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

26 dilluns

28 dimecres

31 dissabte

Missa Solemne de Sant Esteve

12 h Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Vine a jugar i a pintar el teu fanalet

16 a 19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Parròquia i A.V.V. Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Celebració de Nadal dels joves de la JOC del 

Vallès Oriental

17 h Local parroquial

Org. Parròquia de St. Francesc d’Assís de Bellavista

Missa de cap d’any

20 h Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Festa major d’hivern de Marata. Missa de Santa 

Coloma i Cant dels Goigs

20.30 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata
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01 diumenge

05 dijous

06 divendres

2017 GENER

Missa d’any nou. Solemnitat de la Mare de Déu

11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Missa Solemne d’any nou

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró 

d’Avall

8è parc de Nadal amb l’actuació de Marc Oriol 

i Recepció dels patges reials de Ses Majestats 

els Reis Mags d’Orient

18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Parròquia  i A.V. Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Concert d’any nou amb la Orquestra 

Internacional Maravella

Preus 18 euros i 15 euros (reduït per a majors 

de 65 anys, pensionistes, menors de 25 anys 

i anticipada). Anticipada: a partir del 12 de 

desembre, a les taquilles del Teatre Auditori de 

Bellavista i del Casal Cultural de Corró d’Avall, 

de dl. a ds. de 17 a 21 h, i ds. de 10 a 14 h, i a: 

www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.

tictactiquet.com

19 h Teatre Auditori de Bellavista

Col. Dept. Cultura Generalitat de Catalunya. 

Diputació de Barcelona

Missa vigília de Reis

20 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Missa Solemne de l’Epifania del Senyor

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

19è PESSEBRE VIVENT

Ds. 17 i dg. 18 de desembre

Preu 3 euros per als majors de 17 anys (inclou 

visita, brou, participació panera i infusions), 2 

euros (visita i brou), 1 euro per a infants de 6 

a 16 anys i gratuït per als menors de 6 anys i 

membres del Club Súper 3. Informació 696 586 

553 agsantaeulalia@gmail.com

17.30-20.30 h Parròquia de Santa Eulàlia de 

Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Col. Armats de Mataró i Ass. Coordinadora de 

Pessebres Vivents de Catalunya

ELS PASTORETS DE LES FRANQUESES

Dg. 18 de desembre, a les 18.30 h, al Teatre 

Auditori de Bellavista

Dg. 8 de gener, a les 18.30 h, al Casal 

Cultural de Corró d’Avall

Preu: menys de 6 anys, 1 euro. De 6 a 14 

anys, 2 euros. A partir de 14 anys, 5 euros. 

Venda anticipada: dt. i dv. de 19.30 a 21.30 h 

al Casal Cultural Corró d’Avall del 29/11 al 

9/12 i al Teatre Auditori de Bellavista el 13/12 

i 16/12 en el mateix horari. També per telèfon 

al 938 463 938

Org. Grup de Teatre El Coverol

4a FESTA DE LA INFÀNCIA

21, 22 I 23 DE DESEMBRE

Dc. 21 de desembre 

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Tarda de contes dels Drets dels Infants

•	 Presentació i cloenda del taller creatiu 

familiar 

•	 Representació del conte I tu, tens algun 

dret? Les caixes de llumins a càrrec de 

la Núria Alonso 

•	 Cinema familiar 

Dj. 22 de desembre

17 h Centre Cultural de Bellavista

•	 Circ 

•	 Representació Obra de teatre: Finestres 

al món 

•	 Pica pica Popular

•	 Jocs populars per a tota la família

Dv. 23 de desembre 

16.30 h Plaça Major de Bellavista

•	 Xocolatada

•	 Plantada de Bèsties de Foc dels Diables 

Encendraires

•	 Espectacle Colla Infantil dels Diables 

•	 Plantada i Ball dels Gegants de les 

Franqueses

•	 Maquillatge 

•	 Jocs per tota la família

•	 Tallers de Nadal

•	 Recollida de material per la petita 

infància

•	 Burro Català Mecànic

•	 Final de festa amb el grup Albercocks

Informació: 938 405 780 / infanciaijoventut@

lesfranqueses.cat

ELS PASTORETS DE MARATA

Dl. 26 de desembre a les 19 h, ds. 7 de gener 

a les 19 h i dg. 8 de gener a les 18 h 

Al Centre Cultural de Marata 

Org. Centre Cultural de Marata
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“Nadal amb lluna, 
any amb fortuna”
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21a FIRA MERCAT DE NADAL

I 12a FIRA D’ENTITATS

16, 17 I 18 DE DESEMBRE

Dv. 16 de desembre

•	 L’espai dels desitjos 

Canviem un desig per un somriure!!

Infants i joves veniu a compartir els vostres 

desitjos tot gaudint d’animació, berenar...

A partir de les 16:30  h A l’olivera de la 

Rambla

Org. Àrea d’Infància i Joventut

Ds. 17 de desembre

•	 Tast d’escudella 

Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2 €)

A partir de les 10  h Pl. de l’Ajuntament

•	 Campanya donació de sang

De 9 a 14 h Can Font

Org. Banc de Sang i de Teixits

•	 “Xuts a porteria” 

De 10.30 a 13 h Pl. Joan Sanpera i Torras

Org. C.F. Bellavista-Milan

•	 Acte inaugural de la 21a  Fira Mercat de 

Nadal i la 12a d’Entitats  

11 h Envelat de les entitats

•	 Classes zumba (45 minuts)

Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2 €) 

Preinscripcions a partir del 28 de novembre 

al Complex Esportiu Municipal  (Places 

limitades. En cas de places lliures es podrà 

fer la inscripció el mateix dia. Cal portar 

roba esportiva) 

11 h Envelat de l’escenari

Org. Patronat Municipal Esports i Complex 

Esportiu Municipal

•	 Masterclass  de música en família

(infants de 0 a 6 anys)

De 12 a 13 h Envelat de l’escenari

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant les 

Franqueses del Vallès.

Col. Corxeres Acadèmia de Música

•	 Exhibició d’hoquei patins nens

16.30 h Pl. Joan Sanpera i Torras

Org. Club Hoquei les Franqueses

•	 Exhibició de karate

16.30 h Envelat de l’escenari

Org. Club Esportiu Nokachi les Franqueses

•	 Mostra de dansa

17.30 h Envelat de l’escenari

Org. Endansa

•	 Cantafira

18:30 h Envelat de l’escenari

Org. Ass. d’Intercanvis Socials i Culturals

•	 Mostra de foc de la colla infantil 

Amb timbalada i carretillada. Inici a la 

Rambla fins la plaça Can Font.

19:30 h Can Font

Org. Grup de diables Els Encendraires

•	 Petit concert de nadal

20 h Envelat de l’escenari

Org. Orquestrina Franquesina

Dg. 18 de desembre

•	 Botifarrada per esmorzar

Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2€)

A partir de les 10  h Pl. de l’Ajuntament

Org. Ass. Cívica i Cultural de Corró d’Avall  

•	 Miniarc 

De 10 a 12 h Pl. Joan Sanpera i Torras

Org. Club de Tir amb Arc les Franqueses

•	 Bàdminton

De 10 a 13 h Pl. de l’Ajuntament

Org. Secció de Bàdminton del PME

•	 Mini tennis i pàdel infantil

De 10 a 13 h Pl. de l’Ajuntament

Org. Club de Tennis els Gorchs

•	 Calcula el teu xut 

Amb el velocímetre del C.E. Llerona

De 10 a 14 h Pl. Joan Sanpera i Torras

Org C.E. Llerona

•	 Concert coral

10.30 h Envelat de l’escenari

Org. Associació Casal Gent Gran de les 

Franqueses

•	 Concert coral

11.30 h Envelat de l’escenari

Org. Coral AMPA de l’Escola Camins

•	 Sardanes amb la Cobla Premià 

En cas de pluja es farà a la sala polivalent de 

l’IES Til·ler

11.30 h Can Font

Org. Sardanistes franquesins

•	 Gegants

12.30 h Cercavila per la rambla i plantada a 

la plaça Can Font

•	 Exhibició  d’hoquei patins nens

12 h Plaça Joan Sanpera i Torras

Org. Club Hoquei les Franqueses

•	 Comunicació guanyadors Concurs de 

dibuix

13.45 h

•	 Mostra de dansa

16.45 h Envelat de l’escenari

Org. Associació de Veïns de Bellavista

•	 Lliurament premi al millor dibuix 2016

17.45 h Envelat de l’escenari

•	 Havaneres amb el Grup d’havaneres

Els Bernats Pescaires, i cremada de rom 

a càrrec de Salvador Subirana del Celler 

del Ferrer

18.00 h Envelat de l’escenari

•	 Lliurament premi al millor estand 2016

19.30 h Envelat d’entitats

Activitats permanents

•	 Fira d’artesans

•	 Exposició XII Fira d’entitats

•	 Exposició d’animals de granja 

•	 Animació infantil “caga tió”. Ds. i dg.  de 

10 a 13 h

•	 Atraccions inflables i llits elàstics

•	 Circuit  bicicletes, cal portar bicicleta o 

patinet, i casc. Ds. i dg. de 10 a 13h. Pl. 

de l’Ajuntament. Org. Unió ciclista les 

franqueses del vallès

•	 Simulacre apagar foc. Ds. i dg. d’11 a 

13h. Pl. Joan Sanpera i Torras. Org. Adf 

montseny congost.

•	 Concurs infantil de dibuix                                                 

Ds de 10 a 13.45 h i de 16 a 19.45 h, dg. de 10 

a 13h.     

Org. Associació educativa espirall

•	 Juguem a escacs. Org. Club d’escacs les 

Franqueses

•	 Exposició “maqueta ferroviària”                                  

Prg. Centre d’estudis, ferroviaris via oberta

•	 Cercavila kumpo. Ds. i Dg. de 17 a 18 h inici 

a l’envelat d’entitats fins la plaça Can Font. 

Org. Asociación oudiodial para la ayuda 

social mutua

•	 Curses d’escalextric. Org. Centre de 

modelisme les franqueses

•	 Manualitats a l’envelat d’entitats 

Org. Festes laurona, Espai nadó, La Teia, 

TBCLASS, Espirall, Ass. Sociocultural 

manà, Guillots i Suats, i AMPA de l’escola 

Bellavista – Joan Camps

•	 Degustació menjars africans  

Org. As. Oudiodial, As. Dyassi tecito.
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ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE NADAL

Del 23 de desembre al 5 de gener

9-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer

Casal de vacances: activitats lúdiques, 

tallers, jocs, excursió...

Preu: 65 euros per infant i 55 euros per al 

segon o més germans. Informació: 938 405 

781. Inscripcions: del 5 al 15 de desembre 

per als infants empadronats al municipi i del 

16 al 22 de desembre per a altres municipis. 

Es poden formalitzar dl. de 10 a 13 h i dl., 

dc. i dv. de 16 a 18.30 h al Centre Cultural de 

Bellavista i dj. de 10 a 13 h i dt., dj. i dv. de 16 a 

18.30 h al Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Casals infantils municipals

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

De setembre a juny (de 3 a 11 anys). 

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc. 

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

al Centre Cultural de Bellavista 

(938 405 781) i dt., dj., dv. i ds. al Centre 

Cultural Can Ganduxer (938 466 506) 

casalsinfantils@lesfranqueses.cat

Org. Casals infantils municipals

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny (a partir de 12 anys)

•	Sala	d’estudi	(a	partir	de	17.30	h):	un	
espai per fer treballs en grup, fer deures 

o estudiar

•	Activitats	(de	18.30	a	20.30	h):	tallers,	
jocs, sortides, festes populars, etc. 

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

Centre Cultural de Bellavista (centrejoves.

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

Centre Cultural Can Ganduxer (centrejoves.

corro@lesfranqueses.cat); i dv. alterns

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: 

Centre Cultural de Bellavista centrejoves.

bellavista@lesfranqueses.cat (938 405 781) 

i Centre Cultural Can Ganduxer centrejoves.

corro@lesfranqueses.cat  

(938 404 967)

Org. Centres municipals de joves

CASAL INFANTIL DE NADAL DE LA TEIA

Del 23 de desembre al 5 de gener

9 a 13 h Matí

13 a 15 h Menjador

15 a 17 h Tarda

La Teia Emocions (Plaça Can Prat 2, Corró 

d’Avall)

Preu: d’1 a 3 dies, 15 euros/dia al matí i 7 

euros/dia a la tarda; de 4 a 7 dies, 13 euros/dia 

al matí i 6 euros/dia a la tarda; i de 8 a 9 dies, 

12 euros/dia al matí i 5 euros/dia a la tarda. 

Serveis opcionals d’acollida de 8 a 9 h i de 17 a 

18 h; i de menjador de 13 a 15 h.

Inscripcions a partir de l’1 de desembre de 

2016 a La Teia Emocions

Informació: 663 132 366 / la_teia@hotmail.

com / www.teia.cat

Org. La Teia Emocions. Associació d’Educació 

en el Lleure La Teia

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg. 4, 11 i 18 de desembre

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

CAVALCADES DE REIS

Corró d’Amunt

 Ds.17 de desembre

11 h Muntem el pessebre

Dc. 28 de desembre 

16 h Taller de fanalets

Dg. 01 de gener 

18 h Taller de fanalets

18 h Actuació amb Marc Oriol

19 h Recepció i lliurament de cartes als 

patges reials

20 h Xocolatada

Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

Llerona

Dj. 05 de gener 

Cavalcada de Reis

17 h Taller de fanalets a les Antigues Escoles 

de Llerona

18.25 h Recorregut pels carrers de Llerona 

que finalitza a les Antigues Escoles de 

Llerona

19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 

Majestats els Reis d’Orient

Org. Festes Laurona

Bellavista

Dll. 02 de gener 

Taller de fanalets

16 h Centre Social i Cultural de Bellavista

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Xocolatada. Col·labora Bar del Centre Social 

i Cultural de Bellavista

Dj. 05  de gener

Cavalcada de Reis

17 h Arribada de Ses Majestats els Reis 

d’Orient a la zona esportiva municipal 

(davant la biblioteca Municipal)

17.45 h Recorregut pels carrers de Bellavista 

que finalitza al Centre Cultural de Bellavista

19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 

Majestats els Reis d’Orient

19.30 h Xocolatada 

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Corró d’Avall

Dj. 05 de gener

Cavalcada de Reis

12 h i 16 h Taller de fanalets

16.15 h Xocolatada

16.15 h Actuació d’un grup d’animació

17.35 h Arribada de Ses Majestats els Reis 

d’Orient a la plaça de l’Ajuntament

18.35 h Inici de la cavalcada

19.25 h Recepció i lliurament de cartes a 

Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça 

de l’Espolsada

Col·labora: 

AMPA de l’Escola Camins, Associació 

Cívica i Cultural de Corró d’Avall, 

Associació d’Educació en el Lleure la 

Teia, Associació Esportiva Handbol les 

Franqueses, Centre Municipal de joves 

de Corró d’Avall, Centre de Modelisme, 

Clàssic Car les Franqueses, Comissió 

de Festa Major de Corró d’Avall, Grup de 

Diables els Encendraires,  Club de Bàsquet 

les Franqueses i Agrupació Santa Eulàlia 

de Corró d’Avall.
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Desembre mullat, 
gener ben gelat”

L’agenda queda subjecta 
a possibles canvis. 
www.lesfranqueses.cat

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

RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE JOGUINES

Ajuda’ns per a que cap nen/a de les 

Franqueses no es quedi sense joguina aquest 

Nadal.

Podeu portar joguines noves, preferentment 

didàctiques, als següents punts de recollida:

•	Servei	d’Atenció	a	la	Ciutadania	de	
l’Ajuntament. De dl. A dv. de 8.30 a 14 h i 

dt. I dj. de 16 a 18 h.

•	Servei	d’Atenció	a	la	Ciutadania	de	
Bellavista Activa. De dl. A dv. de 8.30 a 14 

h i dt. I dj. de 16 a 18 h.

•	A	l’estand	de	Maná	de	la	21a	Fira	
Mercat Nadal i 12a Fira d’Entitats

ESPAI ZERO

Durant tot el desembre activitats de Nadal

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

Bellavista

Informació: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS ENEI

Espai familiar d’anglès en família. Els 

tallers d’anglès en família són una ocasió 

per aprendre la llengua a partir del joc, l’art 

i l’experiència vivencial en equip. Dl. De 17 a 

18.15 h i dc. De 17.30 a 18.45 h al Gimnàs de 

l’Escola Bellavista Joan Camps.

Ioga amb embarassades/nadons. Troba un 

espai de connexió amb tu i el teu nadó ple de 

pau. Treballarem ment, cos i ànima fent ioga 

Dl. de 17 a 19.45 h a 11.45 h al Centre Cultural 

de Bellavista.

Creixem junts. Trobades familiars on 

parlarem entre tots dels temes de criança. 

Dirigit a famílies entre 0 a 6 anys. 

Dc. 10 a 12 h. Antigues Escoles de Llerona 

Dj. 17.30 a 19 h al Gimnàs de l’Escola Joan 

Camps.

Espai familiar de Biodansa. Un espai de 

trobada afectiva entre pares i fills de 3 a 6 

anys a través de la música i el moviment, les 

emocions i el grup i l’experiència intensa de 

l’aquí i l’ara. Dc. De 17.30 a 18.30 h al Centre 

Cultural de Bellavista.

Informació i inscripcions lesfranqueses.espai.

nado@gmail.com

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

•	 Sala principal

Exposició de pintures de l’artista 

francesa Rose Marie Bellemur. Aquesta 

artista explora les possibilitats últimes 

de la figuració i ens convida a viatjar a 

través de suaus abstraccions. Les seves 

pintures es construeixen mitjançant el 

contrast de colors simultàniament a 

l’harmonia de les seves composicions.

•	 Durant tot el mes showroom d’art 

permanent a la segona planta de la 

galeria. Renovació d’obra i artistes

Dv. De 17 a 20 h. Diss de 11 a 13 h. Resta de la 

setmana hores concertades. Carrer de Sant 

Ponç, 65, Corró d’Avall. Entrada lliure

www.artemisiacultura.com  - 617 23 10 23

Org. Artemisia, Art & Tendències

CURSOS A CORRÓ D’AVALL

Sardanes

Curs gratuït a tres nivells: principiants, 

manteniment i repartiment. Obert a tothom, 

petits i grans.

De l’1 al 22 de desembre. Dj. de 17.30 a 

18.30 h Al Casal Cultural de Corró d’Avall

Org. Sardanistes franquesins

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

•	 Pintura. De l’1 al 22 de desembre. Dl. i 

dj. de 17 a 19 h

Inscripcions: Elisa Martínez 630 714 344

•	 Tai-txi. Del 6 al 20 de desembre. Dt. de 

19 a 20 h

Inscripcions: Marc Ricart 638 056 983

•	 Cant coral. Del 6 al 20 de desembre. Dt. 

de 20.30 a 22 h

Inscripcions: Marc Tost 637 908 597 

A les Antigues Escoles de Corró d’Amunt 

Org. A.V. Sant Mamet de Corró d’Amunt

CURSOS DE “LA CÍVICA”

•	 Coral Xeremella: de setembre a juliol, 

Dj. de 21.30 a 23 h. Cant coral adreçat a 

adults amb ganes de cantar, de compartir 

i d’establir lligams amb el poble amb la 

música com a mitjà d’expansió.

•	 Pilates: de setembre a juliol, Dm. de 

19.30 a 20.20 h o de 20.30 a 21.30 h, i Dj. 

de 18.30 a 19.30 h o de 19.30 a 20.30 h.

•	 Tai-txi: de setembre a juny, Dl. de 20 a 

21 h. El tai-txi és l’art de la meditació en 

moviment, ens ajuda a conèixer el nostre 

propi cos, vine i ho comprovaràs.

•	 Taller de pintura i dibuix: d’octubre 

a juny, Dm. de 16 a 18 h. Per adults 

majors de 16 anys. Taller pràctic per a 

tots els nivells. Tècniques clàssiques 

i l’experimentació de materials com 

recursos expressius per crear obres 

gràfiques interessants.

•	 Taller de tècniques pictòriques: 

d’octubre a juny. Dj. de 10 a 12 h. Majors 

de 16 anys. A partir de les tècniques 

tradicionals buscarem efectes diversos, 

per tenir així molts més recursos a l’hora 

de fer un quadre o un dibuix.

•	 Taller de creació artística per a nens: 

d’octubre a juny. Dl. de 17.30 a 19 h 

Classes teòrico-pràctiques per 

desenvolupar la riquesa creativa dels 

nens, explicant-los nocions bàsiques 

de dibuix i pintura, disseny, treball amb 

materials diversos, farem murals. 

•	 Taller de dibuix de còmics: d’octubre a 

juny. Dv. De 16.30 a 18 h. Joves entre 10 

i 18 anys. Ensenyarem a dibuixar el cos 

humà, amb les seves proporcions i els 

convertirem en personatges coneguts 

com per exemple: manga. 

•	 Teatrivica Canalla de la Cívica: d’octubre 

a juny, els dimecres de 17 a 19 h. De 5 a 

12 anys. Tallers creatius d’interpretació i 

expressió corporal per crear una obra de 

teatre que interpretarem a final de curs. 

Inscripcions: info@lacivica.com. Whatsapp 

600 505 849. Lloc: nau de Can Ganduxer. Org. 

Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

deu p r joguines noves, prefere ment didàcti ues, als se üe s punts de recollida:

A ue  l

CAP NEN/A

SENSE JOGUINA
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[ grups polítics ]

Francesc Colomé 
Portaveu del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)

CONEIX ELS TEUS DRETS I EXERCEIX-LOS! La llei 24/2015 de l’àmbit de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa 
energètica diu que les companyies subministradores no poden tallar ni la llum, ni el gas i l’aigua sense haver demanat un informe als serveis 
socials de l’Ajuntament. Com és el procediment?  Amb una primera factura impagada, l’empresa ha d’informar l’usuari/a dels seus drets (Llei 
24/2015) i així mateix informar que s’utilitzaran les vostres dades per demanar un informe a serveis socials per tal de determinar si sou una 
persona en risc d’exclusió residencial i així mantenir el subministrament. Quan arriba la petició als serveis socials, si es disposen de les vostres 
dades, es fa un informe i s’envia ràpidament a l’empresa que ho ha demanat, i si no es tenen les vostres dades, se us  enviarà una carta certifica-
da per tal d’informar-vos que heu d’adreçar-vos a l’ajuntament per aportar la documentació que acrediti la vostra situació econòmica personal. 
Per últim s’envia l’informe a la companyia subministradora recordant que si us tallen el subministrament en el cas que estigueu en situació de 
risc, estaran incomplint la Llei 24/2015 i que, per tant, seran sancionades. Abans del tall de llum, gas o aigua, cal haver seguit aquests passos. 
Si us trobeu en aquesta situació dirigiu-vos ràpidament a serveis socials que us n’informaran àmpliament. (Gràcies a les mocions presentades 
al ple per ILFC, aquesta informació que acabeu de llegir hauria de trobar-se tant al butlletí municipal com a la pàgina web de l’ajuntament. “Per 
si de cas”, ILFC cedim el nostre espai). Des l’assemblea d’Imaginem us desitgem unes bones i justes festes!

ARA EL NOSTRE PAÍS VIU UNA ETAPA DE TRANSICIÓ NACIONAL. La nostra voluntat de trobada amb Europa és intensa alhora que la nostra 
divergència amb Espanya és cada vegada més evident. L’Estat espanyol ens nega les pràctiques democràtiques més elementals, mentre que els 
catalans no renunciarem mai a poder celebrar un referèndum a l’escocesa. La societat afronta un canvi de cicle històric i de gran envergadura. 
La ciutadania demana respostes per afrontar una globalització que va al davant de la seva pròpia governança. Per això, reivindicant el bon capital 
polític que ens ha portat fins aquí, el Partit Demòcrata Europeu Català i Demòcrates de Catalunya hem nascut per donar respostes als nous temps 
que despunten, i ho farem sense apriorismes ni demagògia. Sense estridències però amb tota la convicció. Amb seguretat jurídica i fidels al mandat 
del 27 de setembre. Els populismes d’esquerres i de dretes afloren, i la defensa de la nostra democràcia demana precisament més raó democrà-
tica, Nosaltres defensem la llibertat individual, la prosperitat col·lectiva i la justícia social. Uns partits que, des del centre ampli i el sobiranisme, 
defensem les llibertats, l’economia de mercat, els autònoms i les petites i mitjanes empreses. Que creiem en la promoció de la responsabilitat i 
la iniciativa, la cultura de l’esforç, una política redistributiva, un sistema educatiu d’èxit, una sanitat universal i de qualitat i un Estat de benestar 
centrat en la qualitat dels seus serveis i no pas en qui els presta. En aquests mesos decisius, molta gent convergirem en aquest nou projecte central 
en la política catalana, que encarna les ambicions d’un país nou i millor, profundament democràtic i que volem lliure, modern i just.

LOS CIUDADANOS y CIUDADANAS EXIGEN MáS TRANSPARENCIA y	más	capacidad	de	decisión	directa	sobre	aquellos	que		gobiernan	en	las	
instituciones.Y este es nuestro reto:adaptarnos de nuevo a las exigencias ciudadanas, para que la democracia acontezca un instrumento real 
y efectivo al servicio del interés general. Es imprescindible recuperar el vínculo entre ciudadanía e instituciones, y esto solo es posible con un 
gobierno dialogante, integrador y con capacidad. El PSC	es	un	partido	de	tradición	municipalista.	Más	de	30	años	de	ayuntamientos	democráti-
cos socialistas avalan la confianza que los ciudadanos y ciudadanas han depositado en nosotros como la mejor opción que les puede gestionar 
y representar. Hoy por hoy, la crisis económica, los recortes y la falta de recursos por los impagos del Estado y la Generalitat también han 
llegado a los ayuntamientos. Muchos se encuentran en una situación de asfixia económica y limitación de su capacidad de gestión, afectando 
negativamente a los servicios esenciales que prestan a la ciudadanía y, al mismo tiempo, repercutiendo en un incremento de la cantidad de gasto 
que deben asumir los ciudadanos y ciudadanas. Trabajaremos para garantizar la calidad y equidad de los servicios con el objetivo de ofrecer la 
mejor calidad de vida a la ciudadanía. Construimos Cataluña desde los municipios, luchamos contra la desigualdad. Por unos ayuntamientos al 
servicio de la ciudadanía.

Elisabet  Pericas
Regidora del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)

Juan Antonio Corchado
Portaveu adjunt del gup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP)
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Àngel Profitós 
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM)

ESQUERRA PROPOSA COMPLEMENTAR EL SERVEI D’AUTOBÚS DE LES FRANQUESES. La proposta l’ha fet Esquerra al Consell de Poble 
de Corró d’Amunt, on tenim representació, aprofitant l’existència de pressupost disponible. Consisteix en habilitar un servei de taxi, prèvia 
petició anticipada, que traslladi als sol·licitants des de casa seva fins les dependències municipals, Centre d’Atenció Primària, estacions de 
ferrocarril de les Franqueses u Hospital de Granollers (i que els torni a casa) a les hores convingudes. El servei, si la resta de partits amb 
representació al Consell, les entitats del poble i els veïns i veïnes comparteixen el nostre criteri, estarà adreçat als majors de 65 anys i perso-
nes amb mobilitat reduïda empadronats a Corró d’Amunt, i els càlculs inicials són que aproximadament 1/3 del cost vagi a càrrec dels usuaris 
i els altres 2/3 a càrrec del Consell de Poble de Corró d’Amunt. De les converses preliminars mantingudes a primers de novembre, sembla 
que el projecte podrà tirar endavant. Fins i tot s’ha parlat amb les altres dos grups presents al Consell i algunes de les entitats d’ampliar el 
servei de cara al mes d’agost, en que no disposem d’Autobús que enllaci els nuclis del municipi. Esperem, en benefici dels usuaris, que els 
altres pobles “petits” de les Franqueses puguin tenir iniciatives similars que permetin assegurar, per un preu reduït i amb un servei a la porta 
de casa, les necessitats de transport la gent gran, que constitueix una part important dels residents a aquests nuclis. 
El proper butlletí sortirà al 2017.  Bones festes i molt bona entrada d’any per a tothom! 

EN AQUESTS MOMENTS, LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) es troba en els treballs de la Comissió Informativa 
que es va crear per a aquesta qüestió. Per començar, i segons les manifestacions  del govern municipal, es faria per actualitzar les modifi-
cacions legals que durant aquests anys de vigència s’han anat produint, però pel que estem veient aquesta qüestió no és important, ja que 
les esmentades Lleis estant per damunt dels ROM i, per tant, s’actualitzen automàticament perquè són de rang superior i no és necessari 
fer-ho cada cop per una qüestió de prioritat o competència. Estem veient el que realment preocupa al govern municipal, que són questions 
bàsiques d’expressió personal i col·lectiva, que molesten els diferents grups que formen el govern municipal i que volen reduir el debat públic 
que incomoda els regidors i regidores del govern, que han de donar explicacions del que fan o posicionar-se en els diferentes temes en què, 
com a representants públics, estan implicats. Aquesta qüestió ja es va avortar en una altra ocasió i es va retirar el nou ROM perquè va tenir 
un rebuig ampli a una modificació antidemocràtica que pretenia limitar el debat i aquelles qüestions que incomodaven als grups del govern 
municipal, que pensaven més en les properes eleccions que no pas en els problemes dels ciutadans i les ciutadanes de casa nostra.

RECUPERACIÓN y CONFIANZA. Mientras se ponían y no se ponían de acuerdo los partidos para votar a favor, en contra o abstenerse frente 
de una investidura, transcurrió casi un año en que el gobierno tuvo que actuar “en funciones”.  Finalmente se consiguen acuerdos y se puede 
constituir un nuevo Gobierno, evitando así unas terceras elecciones que ante la imagen internacional hubiesen sido toda una vergüenza na-
cional. El nuevo	Gobierno	reduce	incertidumbres	y	crea	más	confianza,	a	pesar	de	que	todos	intuimos	que	será	una	legislatura	complicada,	
empezando por la aprobación de los  presupuestos del estado.  No obstante, hay mucho optimismo con respecto a la economía, pues se prevé 
un crecimiento superior al 3%. Qué diferente	era	la	situación	hace	cinco	años!		En	ese	entonces,	las	palabras	que	más	se	repetían	eran	“crisis	
económica”	y	“crecimiento	del	paro”,	causando	un	malestar	social	importante.		Pero	cuál	es	la	situación	ahora?		Muy	diferente.		Ahora	se	
habla de recuperación económica, disminución del paro, confianza internacional y mayores posibilidades de negocios. Aunque muchas per-
sonas no quieran reconocerlo, e incluso hasta parece que les disguste la recuperación, es una realidad; no porque lo digamos nosotros, sino 
porque así es.  Claro que aún hay mucho por hacer, que hay familias enteras sobreviviendo como pueden, pero también es verdad que muchas 
han salido ya de la crisis y que han encontrado alguna fuente de supervivencia que les permite vivir dignamente. No obstante, nuestro mayor 
deseo es que entremos en esta última fase del año con optimismo y que posteriormente acabemos este año con alegría y en paz!

Francesc Torné 
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)

Javier álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)



16, 17 I 18 DE 
DESEMBRE 
DEL 2016

RAMBLA CTRA. 
DE RIBES 
LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS

GUANYADOR DEL 
CONCURS DE DIBUIX 
INFANTIL 2015

Tindrem jocs i tallers, 
ens divertirem amb les 
atraccions inflables, els 
llits elàstics, els animals 
de granja... i podrem 
veure diferents funcions 
a la carpa d’espectacles. 

A més, podrem conèixer 
les entitats del municipi.


