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CASALS D’ESTIU
Del 2 al 20 de juliol

SERVEIS OPCIONALS DELS CASALS D’ESTIU I CASAL AMB COLÒNIES
Del 25 al 29 de juny i/o del 23 al 27 de juliol

CASALS AMB COLÒNIES
Del 2 al 20 de juliol

Edats: Nascuts entre el 2006 i el 2014
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Llocs:
• Bellavista: Escola Colors i Escola Bellavista Joan  Camps
• Corró d’Amunt: Antigues Escoles de Corró d’Amunt 
• Corró d’Avall: Escola Camins i Escola Joan Sanpera
• Llerona: Antigues Escoles de Llerona
Preus: 100 € i 85 €  per al segon o més germans

Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Edats: Nascuts entre el 2006 i el 2011
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Llocs:
• Del 2 al 13 de juliol: Casal al Centre Cultural Can Gandu-
xer (Corró d’Avall)
• Del 16 al 20 de juliol: Colònies a la Traüna, Fogars de 
Montclús, Montseny
Preus: 171 €  i 145 € per al segon o més germans

Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Serveis subjectes a un mínim d'inscripcions

Preus:  • 35 € /setmana o 29 €/setmana per al segon o més germans
 • Acollida de 8 a 9 hores: 3 €/dia, 12 €/setmana opcional, 30 €/casal
 • Menjador de 13 a 15 hores: 6,50 €/dia
 • Casal de tarda de 15 a 17 h: 40 €/casal o 36 €/casal per al segon o més germans o 14 €/setmana opcional o   
    12 €/setmana opcional per al segon o més germans
 • Trasllat en autocar a la piscina: 2 €/dia

PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 
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pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.
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CAMPAMENTS
Del 2 al 15 de juliol

ESPAI ZERO
Del 2 al 27 de juliol

Edats: Nascuts entre el 2000 i el 2005
Horari:
• Precampament: Del 2 al 6 de juliol, de 9 a 13 h 
• Campament: Del 9 al 15 de juliol
Llocs:
• Precampament: Centre Municipal de Joves de Bellavista
• Campament: Camarassa
Preu: 150 € i 127 € per al segon o més germans

Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Matí: Dimarts, dijous i divendres, de 10 a 13 h
Nascuts entre el 2001 i el 2006 
• 3, 5, i 6 de juliol: Setmana Explosiva, activitats 
manuals i lúdiques i molt més
• 10,12 i 13 de juliol: Hollywood time 
• 17, 19 i 20 de juliol: Setmana d’experiments  
• 24, 26 i 27 de juliol: Creació de vídeos, vine a crear, gravar 
i produir el teu vídeo amb diferents efectes audiovisuals...  

Tarda: Dilluns i dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Nascuts entre el 1988 i el 2000
• 2 i 4 de juliol: Iniciació al ganxet
• 9 i 11 de juliol: Olis Mikados i Litografies
• 16 i 18 de juliol: Fem cupcakes
• 23 i 26 de juliol: Muntatge de fotos i vídeos 

Lloc: Espai Zero, Centre Cultural de Bellavista  
Preu: 15 € per setmana, 20 € per dues setmanes i 40 € 
per quatre setmanes

Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 
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pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.



JULIOL ESPORTIU
Del 2 al 27 de juliol

PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

Edats: Nascuts entre el 2002 i el 2013
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h
Lloc: Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Preus: 112,20 €* i 95,37 €* per al segon o més germans
* + 5 € d’assegurança obligatòria 
(inclou despeses de gestió)
Pagament amb targeta o efectiu al Complex Esportiu 
Municipal

Organitza: Patronat Municipal d’Esports i Complex Esportiu Municipal

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 

pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.
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PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:
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PREINSCRIPCIONS, 
INSCRIPCIONS I 
INFORMACIÓ

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.



PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:
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» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 
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pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.



PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:
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» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 
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pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.



PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 

pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
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PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 

pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
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PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 

Campus de bàsquet amb entrenaments de tècnica 
individual, entrenaments col·lectius, anglès, piscina, 
competicions (3x3, two ball, triples) i activitats nocturnes. 

I aquest any com a novetat... anem a Port Aventura. 

Edats: De 8 a 16 anys 

Horari: Tot el dia

Lloc: Amposta Parc

Preu: 325 € per participant

Preinscripció, inscripció i informació: a les oficines 
del Club de Bàsquet Les Franqueses, els dilluns, dimecres 
i divendres, de 18.30 a 20 h / al 690 743 928 o                 
675 132 967 / www.campusdunk.com 

Edats: Nascuts entre el 2002 i el 2013

Horari: De 9 h a 13 h (servei opcional d’acollida de 8.30 
a 9 h i de 13 a 13.30 h)

Lloc: Zona Esportiva de Llerona

Preus: 230 € pel campus complet o 60 € per setmana 
(descomptes al segon o més germans), inclou esmorzar i 
dos equips.

Inscripcions: De dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h, 
a les oficines del Camp de Futbol de Llerona

Informació: Als telèfons 636 088 364 – 661 558 584 
(Aaron) – 617 747 119 (Ferran).
campusllerona@gmail.com 
club_esportiu_llerona@yahoo.es
www.cellerona.com

CAMPUS DUNK
Del 3 al 8 de juliol

CAMPUS DE FUTBOL DEL 
CLUB ESPORTIU LLERONA
Del 25 de juny al 28 de juliol (5 setmanes)

pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS
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PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 

Edats:
• Tennis: Nascuts entre 2000 i el 2012
• Pàdel: Nascuts entre el 2000 i el 2007

Horari: De tarda (la franja horària depèn de l’edat)

Llocs: Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Preus: 
• Tennis: 76,75 € (+ 5,55 € d’assegurança obligatòria, 
inclou despeses de gestió)
• Pàdel: 
 » Infants i joves: 2 sessions setmanals d’una 
hora: 57,70 € (+ 5,55 € d’assegurança obligatòria, 
inclou despeses de gestió)

 » Adults:
 ▹ 2 sessions setmanals d’una hora: 73,40 € (+ 
5,55 € d’assegurança obligatòria, inclou despeses 
de gestió)

CURSETS INTENSIUS DE 
TENNIS I PADEL
Del 2 al 27 de juliol

▹ 1 sessió d’una hora i mitja divendres o dissabte: 
55,15 € (+ 5,55 € d’assegurança obligatòria, inclou 
despeses de gestió)

Inscripcions (ambdós cursets):
• 1a inscripció per a residents i inscrits a les activitats 
del Patronat Municipal d’Esports: del 21 al 25 de maig, 
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16.30 a 19 h, i 
divendres, de 9 a 14 h, a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.
• 2a inscripció per residents i inscrits a les activitats del 
Patronat Municipal d’Esports i no residents: a partir del 
28 de maig, de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16.30 a 
19 h, i divendres, de 9 a 14 h, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Documentació: Original del DNI o del llibre de família i 
fotocòpia de la targeta sanitària.

Informació: Al telèfon 938 467 083

Organitza: Patronat Municipal 
d’Esports i Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana

pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS
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PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 

Inscripcions cursets intensius:
• 1a inscripció: Residents i abonats, del 11 al 15 juny
• 2a inscripció: Residents, abonats i no residents, a 
partir del 19 de juny

Horari inscripció: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h 

Documentació:
• Residents a les Franqueses: Justificació de residència 
• Original del DNI o llibre de família o qualsevol 
document  que acrediti la residència.

Organitza: CEM Franqueses 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES I 
FÍSIQUES DEL COMPLEX 
ESPORTIU MUNICIPAL
Del 2 al 27 de juliol 
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Activitats Edats Horaris Preus 

Aquàtiques de 4 a 18 mesos  dilluns i dimecres
de 16.15 a 17 h

 
 

83,50 € per als abonats 
i no abonats   

de 18 a 36 mesos dimarts i dijous
de 16.15 a 17 h 

 

de 3 a 5 anys
 

de dilluns a divendres
de 17 a 17.45 h  

 de dilluns a divendres
de 17.45 a 18.30 h 

 
 

 

85,90 € per als abonats  

 
108,80 € per als
no abonats  

 de 6 a 14 anys 

 

de dilluns a divendres
de 18.30 a 19.15 h 

 
 

de dilluns a divendres
de 19.15 a 20 h

 

 

70,50 € per als abonats 

 

 

89,95 € per als 
no abonats 

 

majors de 16 anys 

  

de dilluns a divendres
de 20 a 20.45 h 

 

85,90 € per als abonats  

 

108,80 € per als
no abonats 

 

Físiques 

 

majors de 16 anys 

 

Gravity:

 

dimarts i dijous
de 19 a 19.45 h  

 
 

27,45 € per als abonats

34,90 € per als 
no abonats  

27,45 € per als abonats

34,90 € per als 
no abonats   

Pilates:
dimarts i dijous
de 14.30 a 15.15 h 
dilluns i dimecres
de 20 a 20.45 h  

* Tots els grups han de tenir un mínim establert per la instal·lació

pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS



PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Del 23 d’abril al 6 de maig mitjançant: 
• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) i de 
Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. Bellavista) de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 
16 a 18 h. 

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència. 

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 9 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determi-

narà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 
atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognoms dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 14 de maig al web munici-
pal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
DE LLEURE MUNICIPALS

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del  14 al  24 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripció: Del  28 de maig al  6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

14

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 8 i 11 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 13 de juny 

» El 15 de  juny publicació de places disponibles, si fos 
el cas. A partir del 18 de juny inscripció per ordre 
d’arribada fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Presencialment a l’Avinguda de la Sagrera, 1, els 
dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i diven-
dres, de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment a l carrer Navarra s/n, els dilluns i 
divendres, de 9 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres, 
de 16 a 18.30 h

Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, 
dijous, divendres, de 18 a 20.30h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la 
tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar 
el llibre de família i el DNI.
• Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 

d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no 
empadronats però escolaritzats als centres educatius 
del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadro-
nats però escolaritzats als centres educatius del 
municipi. 
2. Joves corresponsals del PIDCES.
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats.

4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS (JULIOL ESPORTIU)

Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 14 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 14 al 24 de maig

» Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 25 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 28 al 30 de maig

» La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 31 de maig
• Dies d’inscripcions: L’1 i 4 de juny 

» Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 5 de juny
• Dia d’inscripcions: El 6 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: 8 i 11 de juny
» No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 13 de juny
» En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:
• Dia de publicació dels llistats: 15 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 

• Complex Esportiu Municipal
Presencialment a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Al telèfon 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del 
Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu 
Municipal. Els abonats han d’estar d’alta durant tot el 
procés de preinscripció i inscripció i al corrent del 

Edats: 
» Precampus: de 3 a 6 anys 
» Campus: de 7 a 16 anys  
» Stage: de 6 a 18 anys

Horari: De 9 a 17 h o de 9 a 13 h (servei opcional de 
menjador i d’acollida de 8 a 9 h i/o de 17 a 18 h).

Lloc: Club de Tennis Els Gorchs

Inscripcions: 
• Per apuntar-se del 25 de juny al 27 de juliol: fins al 15 
de juny
• Per apuntar-se del 30 de juliol al 31 d’agost: fins al 23 
de juliol
• Per apuntar-se del 3 al 7 de setembre: fins al 27 d’agost

CASAL PRECAMPUS, 
CAMPUS I STAGE DE TENNIS 
I PÀDEL ELS GORCHS
Del 25 de juny al 27 de juliol
Del 30 de juliol al 31 d’agost
Del 3 al 7 de setembre 

OPCIONS D’INSCRIPCIÓ PER SETMANES 

CASAL (CAMPUS o PRECAMPUS) De 9 a 13 h
Activitats al aire lliure, piscina, 
multiesports, tennis, etc.          

CASAL (CAMPUS o PRECAMPUS)  De 9 a 17 h
 

Activitats al aire lliure, piscina, 
multiesports, tennis, etc.      

STAGE TENNIS INICIACIÓ   De 9 a 13 h

  

Ensenyament cops bàsics 
de tennis (tennis+físic+piscina) 

   

STAGE TENNIS INICIACIÓ    De 9 a 17 h
Ensenyament cops bàsics 
de tennis (tennis+físic+piscina) 

STAGE TENNIS PERFECCIONAMENT De 9 a 13 h 

pagament de les quotes. Els inscrits als cursos han 
d’haver cursat el segon trimestre i estar apuntats al 
tercer trimestre i al corrent del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE DE LES 
ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES MUNCIPALS
(JULIOL ESPORTIU)

• Les places són limitades. 
• Tot i que es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència, només 
s’admetrà una preinscripció per persona. Els duplicats, 
el frau, la falsedat de les dades o la preinscripció fora 
de termini comportaran l’anul·lació immediata de la 
preinscripció. 
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i quedin places disponi-
bles (consulteu l’apartat de les inscripcions i informa-
ció). 
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret de 

preferència a l’assignació de les places, que es regirà 
per un sistema de sorteig en cas que hi hagi més 
preinscripcions que places disponibles a les activitats 
(consulteu l’apartat de les preincripcions). 
• Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2018 no garanteix l’adjudicació d’una plaça, cal 
formalitzar la preinscripció. 
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert. 
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
• Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS

Socis 50 €
No Socis 50 € + *30 € = 80 €

PREUS SETMANALS

Socis 60 € 
No Socis 60 € + *30 € = 90 €

Socis 60 €
No Socis 60 € + *30 € = 90 €

Socis 70 €
No Socis 70 € + *30 € = 100 €

Ensenyament de la tècnica i la 
tàctica orientades a la competició 
(tennis+físic+piscina)                                                               

Socis 75 €
No Socis 75 € + *30 € = 105 €

Informació: 938 463 854 / 663 811 930 
elsgorchs@elsgorchs.com / www.elsgorchs.com 

Organitza: Club de Tennis Els Gorchs 

STAGE TENNIS PERFECCIONAMENT De 9 a 17 h
Ensenyament de la tècnica i la tàctica 
orientades a la competició 
(tennis+físic+piscina)                                                               

Socis 85 €
No Socis 85 € + *30 € = 115 €



Edats: Nascuts entre el 2004 i el 2014

Horari: De 8.30 a 13.30 h (servei opcional d’acollida de 
8.30 a 9 h i de 13 a 13.30 h)

Lloc: Complex Esportiu Corró d’Amunt. Piscina municipal

Preus: 240 € pel campus complet o 50 € per setmana 
(descomptes al segon o més germans).

Informació: Al telèfon 670 575 230 (Xavier Parra)
Organitza: Club Futbol Les Franqueses

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ 
DE FUTBOL DEL CLUB 
FUTBOL LES FRANQUESES
Del 25 de juny al 27 de juliol (5 setmanes)
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STAGE TENNIS COMPETICIÓ  De 9 a 13 h

STAGE TENNIS COMPETICIÓ   De 9 a 17 h     

STAGE PÀDEL TOTS ELS NIVELLS  De 9 a 13 h  
Entrenaments de pàdel+físic+piscina                                   

STAGE PÀDEL TOTS ELS NIVELLS  De 9 a 17 h
Entrenaments de pàdel+físic+piscina                                   

OPCIONAL: Dinar i/o berenar       Dinar 40 €

  

Berenar 12,50 €
*Esporàdicament: 
        Dinar 10 € i Berenar 3 €

PERMANÈNCIA: De 8 a 9 h i de 17 a 18 h

*Quota de soci i sòcia setmanal condicional al casal i a l’stage.
S’aplicarà el 10% de descompte en el preu del casal i de l’stage per al segon i 
tercer germà.

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS

Entrenament tècnic, tàctic i mental 
exclusivament orientat al màxim 
rendiment competitiu. Es treballarà amb 
partits reals durant els entrenaments 
(tennis+físic específic per al tennis)                 

Socis 95 €
No Socis 95 € + *30 € = 125 €

OPCIONS D’INSCRIPCIÓ PER SETMANES PREUS SETMANALS

Entrenament tècnic, tàctic i mental 
exclusivament orientat al màxim 
rendiment competitiu. Es treballarà amb 
partits reals durant els entrenaments 
(tennis+físic específic per al tennis)               

Socis 105 €
No Socis 105 € + *30 € = 135 €

Socis 75 €
No Socis 75 € + *30 € = 105 €

Socis 85 €
No Socis 85 € + *30 € = 115 €

3 €/hora



www.lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu 

ACTIVITATS
D’ESTIU

LES FRANQUESES 2018


