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A
tenent que el 21 de desembre hi ha convocades eleccions al Parlament de Ca-
talunya i d’acord amb l’article 50.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral Ge-
neral 5/1985 de 19 de juny, en aquest butlletí no es publica l’editorial de l’alcal-
de de les Franqueses del Vallès ni els escrits dels grups polítics municipals.
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L
es Franqueses posa així fil a l’agulla a un dels projectes més 
esperats, amb el qual es pretén millorar la sostenibilitat am-
biental i la seguretat convertint la plaça en un espai  més 
adequat per a l’ús dels vianants, adaptant les alineacions i 

cruïlles existents a la normativa d’accessibilitat i connectant la pla-
ça Muriel Casals amb la plaça de l’Espolsada per tal d’afavorir-ne la 
seva utilitat.

La remodelació de la plaça té un cost de 299.978,23 euros i com-
porta el tall definitiu del trànsit rodat del carrer de San Ponç des de la 
carretera de Cànoves fins al carrer de l’Alba. Amb la reforma es busca 
potenciar l’activitat econòmica, comercial i social en tota aquesta zona.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament pretén facilitar l’accés als 
equipaments i espais públics, i augmentar la seguretat i el confort 
en els desplaçament gràcies a la millora de les voreres i l’asfaltat. 

Comença la reforma de la plaça  
de l’Espolsada
Les obres de transformació de l’actual plaça de l’Espolsada 
començaran el dia 15 de gener i tindran una durada de dos mesos i mig

S’ultimen les obres de renovació de la xarxa  
de clavegueram
El dilluns 11 de desembre comença la tercera i última fase de les obres que permetran 
millorar el transport de les aigües residuals i pluvials i reduir el risc d’inundacions 

[ actualitat ]

L
a renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al 
tram de la via Europa, al Pla de Llerona comença la seva ter-
cera fase el proper dilluns 11 de desembre, al tram comprés 
entre el carrer Bèlgica i la rotonda de la carretera BV-1433, 

que suposa una longitud d’actuació aproximada de 97 metres.
En aquesta ocasió, es tallarà el trànsit degut a la impossibilitat 

de realitzar desviaments pel polígon, com s’ha fet en les dues pri-
meres fases d’actuació. A més, la profunditat d’excavació en aques-

ta zona, que serà superior als 5 metres, i l’ample d’aquesta d’aproxi-
madament 6 metres, impedeix donar pas alternatiu. 

Les obres, que tenen previst acabar a finals d’aquest mes, han 
permès la reposició del col·lector en alta GR01 de titularitat del Con-
soci Besòs Tordera amb l’ús de materials nous i l’ampliació de la 
seva capacitat millorant així la capacitat del col·lector i resolent les 
patologies detectades a la canonada a causa del pas del temps i la 
intrusió d’arrels. 
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E
l ple del mes d’octubre ha aprovat provisionalment, amb 
els vots a favor de l’equip de govern (PDeCAT-Demòcrates i 
PSC-CP), de l’ILFC-E i l’ERC-AM, les ordenances fiscals per 
a l’exercici del 2018 amb una actualització del 2% de les ta-

xes municipals, impostos i preus públics d’acord amb l’increment de 
l’Índex de Preus de Consum (IPC). D’aquest criteri general s’excep-
tua l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que s’incrementa un 4% per 
l’augment dels valors cadastrals previstos en el Projecte de Llei de 
Pressupostos Generals d’Estat.

La modificació de les ordenances suposa un increment màxim 
de 16 euros/anuals per a un contribuent estàndard en el pagament 
de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la taxa de recollida d’escom-
braries i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Val a dir que 
tot i aquest augment, les compensacions dels darrers anys fan que 
les Franqueses sigui, actualment, un dels municipis amb la pressió 
fiscal més baixa de la comarca. 

Amb l’objectiu de pal·liar els efectes en la butxaca de la ciu-
tadania de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament ja ha impulsat 
l’aprovació d’unes Bases per a ajuts al pagament de l’IBI, dirigit a 
les famílies amb pocs recursos, per tal de reduir la càrrega fiscal de 
l’immoble que és habitatge habitual, que ha entrat en vigor aquest 
2017 i que es mantindrà per al proper exercici comportant una re-
ducció del 50% en l’impost.

A més, el consistori mantindrà, per al 2018, la tarifació social, és 
a dir, la bonificació, mitjançant descomptes, per aquelles persones 
amb poca capacitat econòmica, en els preus per a l’ús de les instal-
lacions esportives, les llars d’infants, l’escola municipal de música, 
i les activitats del Centre d’Art i Noves Tecnologies. Gràcies a la tari-
fació social, les persones amb pocs recursos pagaran fins a un 60% 
menys del preu tarifat.

Com a novetat, les ordenances contemplen una taxa per la verifi-
cació de l’ús anòmal en cas d’habitatges buits, especialment aquells 
propietat d’entitats bancàries, ja que l’ordenança contempla una bo-
nificació, per raó de la capacitat econòmica, del 90% en el pagament 
de la taxa que s’aplicarà a aquells propietaris que acreditin tenir un 

patrimoni net inferior als 500.000 euros i béns per valor inferior als 
2.000.000 euros. Aquesta taxa complementa les diverses mesures 
adoptades per l’Ajuntament per fer front a la problemàtica de l’habi-
tatge, que s’ha vist agreujada per la crisis econòmica amb la reduc-
ció continuada dels ingressos familiars. 

L’Ajuntament aprova les ordenances 
fiscals per al 2018
S’actualitzen un 2% els impostos, taxes i preus públics. Tot i així  
les Franqueses segueix sent un dels municipis amb la pressió  
fiscal més baixa de la comarca

Les ordenances fiscals s’han debatut en el ple d’octubre
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E
l Club Natació Les Franqueses, encapçalat per Josep Maria 
Mas, president, Domingo Rodríguez, vicepresident, i Pere 
Calvo, secretari, es constitueix com a nova entitat i comen-
ça la seva activitat utilitzant els equipaments municipals del 

Patronat Municipal d’Esports a Corró d’Avall.
Durant la seva presentació, l’alcalde, Francesc Colomé, ha confir-

mat que a finals del mes de desembre es farà efectiva la cessió de la 
parcel·la situada entre la ronda Nord de Granollers i la carretera de 
Cardedeu (C-251), on es construirà el centre de tecnificació de natació 
sincronitzada i on la nova entitat acabarà desenvolupament la seva 
activitat. També ha destacat que des de l’Ajuntament es vol donar una 
major oferta esportiva al municipi tenint en compte que instal·lacions 
com les projectades seran pràcticament úniques al món.

Els cinc sincronistes de primer nivell que formen part del nou 
club, Cecilia Jiménez, Èlia Calvo, Helena Jaumà, Meritxell Mas i Pau 
Ribes, han assistit a l’acte fent palès el seu suport i la il·lusió que els 
fa formar part d’un projecte que veuen créixer dia rere dia. 

L’entitat neix amb la voluntat de promocionar l’esport d’aigua 
treballant amb els esportistes des de ben petits i amb el desig de fer 
de les Franqueses un referent a nivell mundial.

Neix el Club Natació Les Franqueses

Nadadors olímpics del Club Natació Les Franqueses

[ actualitat ]

Autoritats Locals d’Israel visiten Les Franqueses

M
embres de la Federació d’Autoritats Locals d’Israel (FLAI) han 
aprofitat el seu viatge a Barcelona per visitar les Franqueses del 
Vallès i interessar-se pel model de transport escolar, així com 
de la gestió de residus.

Durant la visita, organitzada per l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), els 7 alcaldes i la resta de directius i tècnics s’han interessat pel 
model de transport escolar que s’impulsa des del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, que els ha explicat el conseller d’Ensenyament del CCVO, 
Àlex Sastre. Després de la visita a l’Ajuntament, la delegació de la FLAI 
s’ha desplaçat fins a Tecnocatalana de Runes per conèixer el model català 
de residus. I és que els alcaldes i empresaris israelians busquen models 
de referència que puguin aplicar en la seva política local.

Ara fa uns mesos, diversos alcaldes, entre ells l’alcalde de les Fran-

queses del Vallès, Francesc Colomé,  van viatjar fa uns mesos a Israel. 
“Quan fem aquests viatges o tenim visites són per conèixer experiències. 
Pots agafar idees per adaptar a la teva realitat. Ara hem escollit les Fran-
queses del Vallès perquè és un municipi proper a Barcelona i que compleix 
tots els requisits que ha demanat la delegació d’Israel”, ha explicat el se-
cretari general de l’ACM, Marc Pifarré.

La delegació de la FLAI a la porta de l’Ajuntament de les Franqueses
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L’Arxiu de l’Ajuntament, al servei del municipi
L’Arxiu Municipal ha incorporat una especialista per gestionar, catalogar, conservar i difondre 
les 7.000 capses de material dipositades fins ara.

Lliurament de la Medalla d’Honor  
a Josep Cardús Grau

A
l soterrani de l’Ajuntament s’hi poden trobar documents des 
del 1785 fins a l’actualitat, tot i que la majoria són dels segles 
XIX i XX. Repartits en 7.000 capses hi ha emmagatzemat el dia 
a dia dels de les Franqueses del Vallès en format escrit o fo-

togràfic. Hi podem consultar des d’un inventari de material escolar de 
les escoles de Corró d’Amunt, de Corró d’Avall, de Marata o de Llero-
na a les fotografies aèries del creixement de Bellavista o la donació de 
l’edifici de l’Ajuntament de mans de Joan Sanpera i Torras, passant per 
multitud de documents oficials generats durant dos segles.

Des de fa dos mesos, l’Ajuntament compta amb una arxivera per a 
gestionar el patrimoni documental dipositat a l’Arxiu Municipal. L’ob-

jectiu és que aquest servei sigui punt de referència en la conservació 
i en la difusió de la història en paper de Les Franqueses. L’arxiu està 
obert a la aportació de documents per part de particulars, d’empreses 
i d’entitats. Les aportacions es poden fer a través de diferents fórmu-
les legals, com donacions o cessions i el servei s’encarregarà del trac-
tament arxivístic i de la conservació de la documentació (de qualsevol 
format: fotografia, paper o  plànol) i les posarà a disposició de tots els 
ciutadans, si els donants així ho desitgen.

L’arxiu està situat a l’edifici de l’Ajuntament de les Franqueses del Va-
llès. L’horari de consulta és dilluns, dimecres i divendres, de 10 h a 14 h. El 
telèfon és 938.467.676 i el correu de contacte és arxiu@lesfranqueses.cat

L
’alcalde de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé, ha lliu-
rat la Medalla d’Honor 2017 a Josep Cardús Grau. Tots els grups 
municipals han aprovat atorgar-li aquesta distinció per la seva 
tasca en les vessants cultural, social i religiosa al municipi. El 

lliurament s’ha fet el 15 de novembre amb una sala de plens plena. En-
tre els assistents, els seus dos germans (un d’ells bessó) i set nebots, 
entre els quals hi havia el sociòleg Salvador Cardús.

Josep Cardús va néixer a Terrassa l’any 1930. És mossèn a Marata, 
des de 1957, i a Corró d’Amunt, des de 1986.  Des que va arribar a Mara-
ta, mossèn Cardús sempre ha estat un més del poble, trencant així les 
diferències que hi havia aleshores entre l’església i la ciutadania. L’any 
1958, Cardús va formar part del grup que va concebre el Centre Cultu-
ral, un equipament que van subvencionar els propis ciutadans. Josep 
Cardús considera que sempre ha ocupat el lloc que li corresponia, al 
costat del seu poble, tant dels creients com dels no creients. “Per mi 
ser a Marata i no formar part de la gent no tindria cap mena de sentit”, 
va explicar en l’entrevista del 5.1 com a “Singular Local”.

De fet, la seva singularitat com a mossèn ha provocat que tothom 
s’acosti a l’església per assistir a misses o gaudir de les nombroses ac-
tivitats culturals que hi ha organitzat. El 2 de desembre de 1973 es va 
fer el primer concert a l’església de Santa Coloma de Marata amb la 
col·laboració del Centre Cultural, el primer de tot un cicle que encara 
està actiu. Els concerts de Marata i els Dijous Culturals, amb el cicle de 
conferències “Trobem-nos i parlem-ne”, són alguns dels exemples que 

fan de Josep Cardús un dinamitzador cultural imprescindible no només 
per aquest poble tan singular, sinó per a tot el municipi, la comarca i, 
segurament, per a la resta del país. Les vessants religiosa i cultural, 
però, no són les úniques que destaquen de la personalitat de Cardús. 
Durant tots aquests anys també ha estat al costat dels veïns i veïnes de 
Marata amb lluites veïnals per preservar el territori.

Moment del lliurament de la Medalla d’Honor a Josep Cardús, el 15 de novembre
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T
ot i que ja són 6 les campanyes 
organitzades l’escola, els alum-
nes l’estan treballant com si fos 
la primera. L’objectiu és acon-

seguir mobilitzar les famílies, la comu-
nitat educativa, els veïns de Bellavista i 
la resta de veïns de les Franqueses del 
Vallès. 

A priori, el repte que es marquen els 
alumnes de 4t de primària de l’Escola 
Colors és aconseguir més donants que 
l’any anterior, però mentre ho fan, també 
aconsegueixen treballar aspectes com la 
feina cooperativa, l’organització, la res-
ponsabilitat i molts valors inclosos dins el 
projecte educatiu d’escola. 

La Campanya de Donació de Sang forma 
part del Projecte d’Aprenentatge Servei li-
derat pel Banc de Sang i Teixits de Catalu-
nya. 

La donació serà el proper 20 de desem-
bre entre les 15.30 h i les 20 h a les instal-
lacions de l’Escola Colors, al carrer de Va-
lldoriolf, número 2.

L’Escola Colors està durant aquests 
dies també iniciant els actes de celebració 
del 10è aniversari. El primer acte ha estat la 
xerrada Nens i nenes autònoms, amb iden-
titat i autoestima. Preparem-los per la vida. 

[ actualitat ]

T
reballar l’estimulació dels sentits a través de l’experimen-
tació i fer-ho a demanda de cada alumne és l’objectiu de la 
nova aula multisensorial , la primera de les novetats de l’Es-
cola Bressol Municipal les Tres Bessones. Aquest espai fun-

ciona amb grups reduïts per tal d’adaptar-se a les necessitats i al 
ritme dels alumnes. Durant les sessions, els infants treballen tex-
tures, colors i imatges a través dels cinc sentits . La idea és donar 
llibertat als nens i a les nenes per a què decideixin quan i com volen 
experimentar amb el suport d’una educadora i està previst renovar 
les activitats trimestralment.

La segona de les novetats d’aquesta escola bressol és la cre-
ació de l’Escola de Mares i Pares. Aquest projecte neix amb la vo-
luntat de donar suport i d’acompanyar les famílies en l’educació i 
en el creixement dels seus fills.  Durant el curs es programaran 
diverses activitats de reflexió, de debat, d’ampliació de coneixe-
ments i d’intercanvi d’experiències sobre l’educació i la criança. 
Les sessions de l’Escola de pares estaran dirigides per l’equip 

educatiu i comptaran també amb algun professional especialitzat 
si el tema ho demanda.

“Donar sang no ha de ser una acció d’un 
sol dia i d’una sola vegada”
Els alumnes de 4rt de primària de l’Escola Colors organitzen la  
6a Campanya de Donació de Sang el proper dia 20 de desembre

L’EMB Les Tres Bessones inaugura una aula 
multisensorial i una escola de mares i pares
Els nous projectes ajudaran a ampliar l’oferta pedagògica de l’escola bressol i a aprofundir 
en la relació família-escola

< VI Campanya de Donació de Sang de  
l’Escola Colors
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Molt més que una festa
Els dies 21,22 i 23 de desembre Bellavista acollirà per cinquè any 
consecutiu la Festa de la Infància

Les Franqueses estudiarà les possibilitats del 
transport escolar al municipi
El darrer Ple aprova per unanimitat una moció per implementar aquest servei  
durant el curs 2018-2019

E
nguany fa 5 anys que el projecte 
Viu Bellavista, del Patronat Muni-
cipal de Cultura, Educació, Infàn-
cia i Joventut (PMCEIJ) en el marc 

del Pla de Barris, s’ha transformat en el 
que ara coneixem com a Festa de la In-
fància. D’aquesta manera, la infància, en 
el seu sentit més ampli, passa a ser l’eix 
vertebrador del projecte. Des d’alesho-
res i des d’aquesta nova perspectiva es 
comença a treballar temes com la famí-
lia, les relacions intergeneracionals, la 
comunitat, la diversitat, l’educació o el 
civisme.

La Festa de la Infància, una cita obli-
gada a Bellavista abans del Nadal, és la 
culminació d’una sèrie d’accions que el 
PMCEIJ, en coordinació amb l’oficina de 
Pla de Barris, realitzen per tal de promo-
cionar els infants i les famílies de Bella-
vista en el marc de la comunitat i com a 
part essencial de l’entorn i de la vida soci-
al i cultural del barri. 

Abans de la festa, però, des de les 
escoles i les AMPA, des de la Biblioteca 
Municipal, des dels Casals Infantils i des 

de diverses entitats i associacions  es 
realitzen activitats i tallers que donen 
un sentit de globalitat i que treballen 
objectius com:

 Acompanyar el creixement i desenvo-
lupament d’infants promocionant la seva 
autonomia envers les possibilitats de 
l’entorn social i cultural; sabent aprofitar 
la diversitat com una oportunitat enriqui-
dora.

 Facilitar llocs, i vies de trobades i ex-
pressió intergeneracional. 

 Promoure el protagonisme dels in-
fants en el seu entorn, fomentar la par-
ticipació activa i la iniciativa social envers 
la convivència, el civisme i la cultura.

 Acompanyar, donar suport i promoci-
onar el paper clau en el creixement i des-
envolupament d’infants i joves.

En aquest sentit, enguany s’estan re-
alitzant (des de finals de novembre i fins 
mitjans de desembre) tallers de sarda-
nes, de ninos waldorf, d’escacs, d’espel-
mes o de breakdance i també un esmor-
zar de contes a la Biblioteca Municipal. 
Trobareu tota la informació a l’Agenda.

A
mb la proposta aprovada i sobre la taula s’iniciarà en breu 
un període d’estudi. Aquesta fase la durà a terme l’Àrea 
d’Obres i Serveis de l’Ajuntament, prèvia discussió a la co-
missió de mobilitat del municipi. L’estudi permetrà conèixer 

quines possibilitats d’implantació reals del servei existeixen, de qui-
na manera es podrà fer i quina opinió i quines propostes tenen tots 
els agents implicats, en aquest cas, el Consell Escolar Municipal.

La moció aprovada dóna les raons de la proposta. El primer 
argument és la separació física dels cinc pobles que conformen el 
municipi. El segon, que el sistema de districte únic d’assignació de 
places escolars propicia, a vegades, la llunyania entre el centre es-
colar i el domicili de l’alumne. Aquesta situació comporta dificultats 
en els desplaçaments, la multiplicació de l’ús del transport privat i 
problemes de les famílies per conciliar la vida laboral amb els ho-
raris escolars.

La moció, presentada pel grup municipal Imaginem Les Fran-
queses en Comú-Entesa, també recorda que el municipi està adherit 
al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia i proposa im-
plementar el servei de transport escolar durant el curs 2018-2019. L’Ajuntament estudiarà implementar el servei el curs 2018-2019
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7a Festa de la Mongeta del Ganxet

[ actualitat ]
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L
es misses del Pollet i del Gall d’aquesta parròquia i de moltes 
altres són molt més que una celebració religiosa. Aquestes ce-
lebracions multitudinàries es converteixen en punts de trobada 
i de conversa entre els feligresos. D’aquestes converses infor-

mals sorgeix, ara fa quatre anys, la idea d’organitzar un sopar. La Co-
munitat de Sant Francesc d’Assís detecta que hi ha veïns del barri que, 
per falta de costum o de família propera, la Nit de Nadal han de sopar 
sols. Un cop detectada la necessitat, un grup de membres de la par-
ròquia posen fil a l’agulla i decideixen organitzar un sopar comunitari.

Des de ja fa quatre anys, a Bellavista, ningú que vulgui sopar acom-
panyat la nit del 24 de desembre, sopa sol. Cadascú aporta un plat per 
compartir i la conversa. Tenir companyia i acompanyar, aquest és l’ob-
jectiu i d’aquesta manera més d’una vintena de veïns celebren el sopar 
de Nadal.

Enguany, el local parroquial de Sant Francesc d’Assís, situat al car-
rer Barcelona, 36, tornarà a tenir comensals abans de la Missa del Gall. 
En acabar la missa vespertina, que es celebra a les 19 h, ningú no sopa-
rà sol. Si hi voleu participar o coneixeu algú que ho vulgui fer, us podeu 
posar en contacte amb la parròquia trucant al telèfon 931 748 242, els 
dimarts, de 17.30 a 19.30 h.

U
n Nadal més els Reis Mags de l’Orient podran arribar a to-
tes les cases de les Franqueses i és que, des de l’Àrea de 
Polítiques Socials de l’Ajuntament, ja s’estan organitzant 
per donar un cop de mà a Ses Majestats per tal de fer pos-

sible que la màgia del Nadal arribi als infants amb més dificultats. 
Enguany l’entitat REIR (Recursos Educatius per a la Infància en 

Risc), i l’associació Manà, seran les encarregades de fer tots els 
preparatius per tal de poder disposar dels lots de joguines per a 
què el Reis ho tinguin una mica més fàcil durant la nit del 5 de 
gener. 

Per tal de fer possible aquesta feina, el municipi també compta-
rà amb una aportació econòmica de la Fundació La Caixa.

Des de fa quatre anys, Sant Francesc d’Assís organitza un sopart de Nadal

Imatge de les joguines recollides al Nadal 2016

La nit de Nadal, ningú sopa sol
La comunitat parroquial de Sant Francesc d’Assís, a Bellavista, 
organitza per quart any consecutiu aquest àpat de germanor

Aquest Nadal, cap infant sense joguina
L’Àrea de Polítiques Socials i les entitats Manà i REIR es preparen per a la nit més  
màgica de l’any
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E
ls Pastorets tenen el seu origen en les representacions me-
dievals que se celebraven a l’interior de les esglésies el dia 
de Nadal. Actualment han esdevingut un signe d’identitat i 
les Franqueses no és una excepció, el municipi gaudeix de 

representacions a Bellavista, Corró d’Avall i Marata. 
El grup de Teatre el Coverol, creat l’any 1986, compta amb 15 

components del municipi de diferents edats i aplega, per a la repre-
sentació dels Pastorets al voltant d’una cinquantena d’actors i actrius, 
a més, actualment gaudeix d’una direcció més moderna de la mà de la 
Mireia Casado, llicenciada a l’Institut de Teatre de Barcelona.

Enguany, els tradicionals Pastorets de les Franqueses comptaran 
amb 12 escenes repartides en dos actes, que es representaran a les 
18.30 h, el diumenge 17 de desembre, al Teatre Auditori de Bellavista, 
i a la mateixa hora, el diumenge 7 de gener, al Casal Cultural de Corró 
d’Avall.

El municipi però també gaudirà d’una representació dels Pastorets 
de Marata, que s’han convertit en uns referents a Catalunya gràcies a la 
seva experiència. Aquest Nadal, el Centre Cultural de Marata continua 

sent la seu i el nucli impulsor d’aquesta representació, que es farà els 
dies 26 i 30 de desembre i 7 de gener, a les 19 h tots tres dies.

Els Pastorets a les Franqueses
Enguany, el grup de Teatre el Coverol representa 12 escenes en una 
obra adaptada per la Mireia Casado, llicenciada a l’Institut de Teatre 
de Barcelona

[ actualitat ]

E
l Pessebre Vivent de Corró d’Avall escalfa motors. Per vintena 
vegada, el bosc al voltant de l’església de Santa Eulàlia de Corró 
d’Avall es convertirà en l’escenari d’una representació a escala 
real de la tradició cristiana.

En una demostració de la màgia del Nadal, els més de 150 figu-
rants representen prop de 12 escenes clàssiques. Enguany, en motiu 
de la celebració del 20è aniversari de l’entitat, el 6 de desembre, dia 
d’obertura de la temporada de representacions dels pessebres vivents 
de Catalunya, el Pessebre Vivent de Corró d’Avall comptarà amb la 
col·laboració especial de diferents pessebres catalans que aportaran 
noves escenes i completaran les representacions habituals de l’entitat 
franquesina. 

Des de principis de setembre, els organitzadors treballen en el 
muntatge i els actors assagen les diferents escenes, enguany amb ma-
jor intensitat, per fer de la celebració dels 20 anys del pessebre una 
festa única per recordar.

Un Nadal qualsevol

de pluja, gebre, neu i fred

ja s’atansen al pessebre

 bestioles i bona gent.

Esdevenen llenyataires, 

es disfressen de ferrers       

de pastores, castanyeres,

de Jesús, Maria i Josep.

De dimonis de bon rotllo,   

 de soldats que no fan mal,

d’angelets que ballen zumba

 i pageses que van xerrant.

N’hi han de bous i de porcs,

i de xais n’hi han uns quants,

i de vaques, galls i rucs

es disfressen un grapat.

Quin xivarri i enrenou         

que hi ha a Corró d’Avall,   

una cua inabastable         

per a veure què han muntat.

 Any rere any, vint n›han passat

el Pessebre s’ha fet gran.

Per contar, cantar i gaudir,                                    

la il·lusió és important.

I a la fi un brou calent

Per aquest quadre genial,

de músics i d’actors

i públic en general.

Per avui pengem cartell

De: Senyors, ja s’ha acabat

per enguany la funció

i cadascú al seu corral.

Si jo hagués de triar un 

personatge o  moment...                         

us confesso de tot cor...:     

Visca el Pessebre Vivent!!!

 

de Quin Valiente

Edició especial del 
Pessebre Vivent de  
Corró d’Avall

Càntic al vintè Pessebre Vivent

Representació dels Pastorets de les Franqueses del  

Grup de Teatre El Coverol
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S
’apropa la nit més màgica de l’any, 
la nit que tots els nens i nenes es-
peren amb molt d’entusiasme. El 5 
de gener al vespre totes les mirades 

estan posades en els Reigs Mags i aquest 
any, per primera vegada a les Franqueses, 
Ses Majestats no pujaran d’amagat als do-
micilis, sinó que es presentaran personal-
ment a casa dels més petits, entraran per 
la porta i els entregaran en mà els regals.

Aquesta és una iniciativa de l’Associació 
de Botiguers Comerciants i Professionals 
de les Franqueses (LF Comerç) i La Cívica 
que pretén afegir un component especial i 
un toc de màgia a la festivitat. Melcior, Gas-
par i Baltasar visitaran als infants casa per 
casa i repartiran els regals abans de mar-
xar a preparar la llarga nit de feina que els 
espera.  

A les Franqueses, des de fa alguns anys, 
Ses Majestats arriben en helicòpter després 
d’un llarg viatge des de l’Orient llunyà, a les 
17 h a la Zona Esportiva Municipal de Bella-
vista i a les 17.35 h a la plaça Joan Sanpera 
de Corró d’Avall. El municipi acull tres ca-
valcades on els Reis Mags seran acompa-
nyats per un seguici de patges, carrosses, 
tractors i bandes musicals. 

Amb el naixement d’aquest nou pro-
jecte, LF Comerç i La Cívica contribueixen 
a augmentar la il·lusió dels més petits i 
l’encant de la vigília d’aquest dia. Seran 66 
famílies les que podran gaudir de la visita 
de Ses Majestats, els quals han posat a dis-
posició de la ciutadania una adreça de cor-
reu, elsreisvenenacasa@gmail.com, per 
aquells qui estiguin interessats en aquesta 
nova iniciativa.

A les Franqueses els Reis Mags  
van casa per casa
Per primera vegada al municipi Ses Majestats entregaran  
els regals en mà als infants

Aquest any, els Reis aniran casa per casa.
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S
a Majestat el rei Melcior (es reserva el cognom i també l’edat) 
és el protagonista d’aquesta entrevista. No ens ha volgut dir 
quin any va néixer, ni exactament on. Ens confirma, però, que 
és de l’Orient i que el proper 5 de gener tornarà a visitar les 

Franqueses amb els seus companys Gaspar i Baltasar.  Confessa que 
és un gran fan de la nostra cavalcada (i això que de cavalcades n’han 
viscut milers), diu que quan veu aquell edifici tan maco (es refereix a 
l’Ajuntament) li entren ganes de ser alcalde. Però veiem què més ens 
explica.

Sa Majestat Melcior, un rei neix o es fa?
Uiiii! En el meu cas fa de mal dir. Jo ja n’era de rei quan fa més de 

2.000 anys vam passar la nit perseguint l’Estel, era rei d’un regne de 
l’Orient. Però també podem dir que m’hi vaig fer. Després de passar 
tantes hores perseguint l’Estel pel desert, amb en Gaspar i en Baltasar, 
i de veure la cara d’alegria d’aquell nadó quan li vam donar els regals, 
els tres vam decidir que fèiem bon equip i que era molt bonic això de 
portar regals als nens. 

Però, deu ser molt casat portar tants regals en una nit, no?
La veritat és que sí que ho és, però no et pensis que només treba-

llem una nit a l’any. Tan de bo! No, estem la meitat de l’any vigilant els 
nens i les nenes i comprovant que es portin bé. Ara és força més fàcil 
que fa uns anys, tenim una sala enorme amb molts monitors on podem 
veure tots els nens. A més, també ens comuniquem per whatsapp amb 
els pares quan els nens fan alguna entremaliadura. Abans tot ens ar-
ribava per carta i era molt feixuc, fins i tot, hi va haver un temps en què 
ens comunicàvem amb els pares per senyals de fum...

I l’altre meitat de l’any, què fan?
L’altre meitat de l’any ens dediquem, amb l’ajuda dels patges, a 

preparar les comandes i a cercar els regals. Encara que les cartes ar-
ribin en el darrer moment, nosaltres ja tenim una idea de què ens po-
den demanar i ja tenim preparades bona part de les joguines. A darrera 
hora només ens dediquem als imprevistos. Si està tot ben organitzat, 

la Nit de Reis és tot força fàcil. Cansada però fàcil. Sort que en acabar 
fem vacances...

Vacances, fan vacances?
Hi tant, que en fem! El que passa que som discrets. El dia 6 a la tarda 

ja marxem. Ens agrada anar a la platja i l’hivern és el millor moment per 
no trobar-hi gaire gent. Tot i això anem d’incògnit. En Gaspar i jo ens afai-
tem la barba i ens tallem els cabells a la moda i en Baltasar es tenyeix de 
ros. Aprofitem per treure’ns les túniques i anar en texans, que són molt 
més còmodes. Hem visitat moltes platges als cinc continents i hem de 
dir que ja hem passat les vacances més d’una vegada a la Costa Brava.

I ara que ja queda tan poc, voldria dir alguna cosa als nens i a les 
nenes de les Franqueses?

Estic força content dels infants de les Franqueses, aquest anys 
s’han portat realment bé i tenim molts regals preparats. Si que és ve-
ritat que hi ha algun nen que no ho ha fet tan bé però estem segurs que 
en els dies que queden, ho farà de meravella.

Sa Majestat Rei Melcior

Rei Melcior

[ entrevista ]
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[ espectacles ]
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L’únic duet de magues a Espanya, ens presenta un espectacle 
visual i participatiu amb el qual els nens s’il·lusionaran i els grans 
tornaran a sentir la il·lusió d’abans.

Idea, guió i direcció: Carmen Cabeza – Il·lusionistes: Carmen 
Cabeza i Begoña Cabeza.

Cantants: Imma Comadevall, Isabel del Mar, Benjamí Felip i 
David Collado – Músics: Eduard Font (piano i teclats), Joan Floris 
(guitarra, violí, saxo tenor, tible i veus), Jordi Casanovas (bateria, 
teclats i trombó de pistons), Jordi Álvarez (guitarra, contrabaix i 
veus), Miquel Comadevall (percussió, trompeta, teclats i flabiol), 
Gerard Valls (trompeta i violí), Josep Antoni Tomás (trompeta, violí 
i teclats), Joan Cozar (trompeta i violí), Joan Bardés (trombó de 
vares, fiscorn i violí), Manel Juste (trombó de vares i fiscorn), Albert 
Vergés (saxo alt, clarinet, teclats i tenora), Jordi Martínez (saxo 
tenor, flauta, flautí i tenora) i Juanjo Rocha (saxo baríton, clarinet, 
flauta, flautí, violí i tible) – Direcció musical: Eduard Font.

Ds. 2 de desembre
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Espectacle de màgia

Durada: 45 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Per tots el públics

Dll. 1 de gener 2018
19 h Teatre Auditori de Bellavista

Preu: 18 i 15* euros
Des de l’any 1994, tot un clàssic a Les Franqueses

ENTRADES. 12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars + 5è Cicle Humor & Co.

Venta d’entrades (*Preu reduït anticipada, majors de 65 anys, pensionistes, 
aturats i menors de 25 anys)
•	 Anticipada: a partir del 19 de setembre, a les taquilles del Teatre Auditori de 

Bellavista i del Casal Cultural de Corró d’Avall (de dl. a ds. de 17 a 21 h, i de 10 a 14 h) 
i a www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.tictactiquet.com  

Informació: 938 466 506 - www.lesfranqueses.cat
Teatre Auditori de Bellavista: C. d’Astúries, 1 – Tel. 938 405 782
Casal Cultural de Corró d’Avall: Av. de Santa Eulàlia, s/n – 930 138 191 

Ajuntament de 
les Franqueses

@lesfranqueses

Organitza:

Amb el suport de:

CONCERT D’ANY NOU

IMAGINA 2 – LAS NIÑAS DEL MAGO

Orquestra Internacional Maravella

12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Un concert espectacle on podreu gaudir d’àries d’òpera, peces de 
virtuosisme instrumental, música catalana, temes de “big band”, 
valsos i polques.
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01 divendres 
ENCENEM ELS LLUMS DE NADAL

Plaça de l’Espolsada (Corró d’Avall) 

17 h Taller de pintura amb les mans per l’arbre 

dels desitjos 

17.30 h Animació amb Harpo’s Band  

18 h Encesa de l’arbre de Nadal i Xocolatada 

Col·lab. LF Comerç

Plaça Major (Bellavista) 

18.15 h Xocolatada 

18.45 h Animació amb Harpo’s Band  

19 h Encesa de l’arbre de Nadal 

Col·lab. AVV Bellavista i Centre Municipal de 

Joves

Recital de Nictàlgia de David Caño i presentació 

del llibre d’artista Jordi Pagès Nochera 
19.30 h Llibreria L’Espolsada 

Acompanyament musical de Pol Pagès i Ivette 
Nadal 
Org. Llibreria L’Espolsada 

02 dissabte
Excursió: Skating Barcelona 

9-17 h Sortida des del Centre Cultural de 

Bellavista i Centre Cultural de Can Ganduxer 

Inscripció oberta. 15€ inscrits / 17€ no inscrits  

Més informació 938 405 781

Cicle Musical Encicla’t: Grup Kamadeva 

19 h Església de Santa Maria de Llerona 

El Grup Kamadeva ens ofereix el concert 

‘Noctune’ 
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals i 

Col·lab. Parròquia de Santa Maria de Llerona

03 diumenge
Sortida de natura. Torrent de la Cabana de 

Campdevànol 

8 h Sortida des de Can Ganduxer amb cotxes 

particulars. Distància de 9 km i desnivell de 285 

m. Activitat lliure, guiada per Agustí Martínez. 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Circulació de Trens Tripulats

11-13 h Circuit de Cal Gavatx 

Donació 1 euro/viatge

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

04 dilluns
Consell del Poble de Llerona 

20.30 h Antigues Escoles de Llerona 

08 divendres 
Ciclocross Les Franqueses 

9 h Parc del Mirador de Bellavista

Org. Unió Ciclista Les Franqueses

10 diumenge
4a Caminada Solidària Festes de Nadal 

9 h Sortida del Pavelló de Corró d’Amunt 

Inscripcions el mateix dia, de 8 a 8.50 h, o 

anticipadament a albert@cccorrodamunt.cat  

Recorregut 12 km. Donatiu mínim: 2 euros

Informació 670 246 769 

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

Circulació de Trens Tripulats

11-13 h Circuit de Cal Gavatx 

Donació 1 euro/viatge

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Concert de Nadal, a càrrec de La Coral Harmonia 
de la Parròquia de Sant Francesc d’Assis de 

Bellavista 

13 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

12 dimarts
Espai Zero. Fem espelmes 

18-19 h Centre Cultural de Bellavista 

Per a joves de 12 a 17 anys 

Informació i inscripcions al 938 404 624 o Espai 

Zero franqueses@lesfranqueses.cat

Espai Zero. Fem sabó 

18-19 h Centre Cultural de Bellavista 

Per a joves de 12 a 20 anys 

Informació i inscripcions al 938 404 624 o Espai 

Zero franqueses@lesfranqueses.cat 

13 dimecres
Xerrada Posar límits

Saber dir no als nostres fills i filles els ajuda 

a créixer. Xerrada oberta a famílies amb nens 

i nenes de 3 a 12 anys. A càrrec de l’assessor 

educatiu, esportiu i empresarial Joan Carles Foli.

17 h Gimnàs de l’Escola Colors

14 dijous
Espais de lectura. Comentari de la novel·la La 
pedra de la paciència, d’Atiq Rahimi 
18 h Centre Cultural de Bellavista 

Org. Biblioteca Municipal

Xerrada “Salut i alimentació”, a càrrec del Dr. 
Velayos 
19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Xerrada d’Advent sobre l’Antic Testament 

19.30-21 h Església de Sant Francesc d’Assis de 

Bellavista 

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assis de 

Bellavista 

17 diumenge
Circulació de Trens Tripulats 

11-13 h Circuit de Cal Gavatx 

Donació 1 euro/viatge 

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

19 dimarts
Hora del conte especial de Nadal en anglès ‘A 
pirate’s night before Christmas’, a càrrec de 

l’escola d’idiomes Little English 
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer 

Org. Biblioteca Municipal

[ agenda ]
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“Nadal en dilluns,  
festes a munts”

20 dimecres
VI Campanya de Donació de Sang de l’ Escola 

Colors 

15.30-19 h Escola Colors 

Obert a tothom 

Org. Banc de Sang i Teixits de Catalunya i Escola 

Colors

Taller: Fem una corona de Nadal, a càrrec de 

l’Esbós  
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer 

Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal o 

trucant al 938 404 388 

Org. Biblioteca Municipal

Civiclub de lectura per adults. T’agrada llegir? 

Vols compartir la teva opinió amb altres lectors? 

Apunta’t, entre tots escollirem una lectura. 

17.30-19 h A la Nau de Can Ganduxer 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Audició de Nadal 

19-21 h Teatre Auditori de Bellavista 

Audició amb la participació de les agrupacions 

instrumentals i corals de l’EMM 

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

21 dijous
Concert d’alumnes de l’EMM Claudi Arimany 

18.30-19.30 h Auditori de l’Escola Municipal de 

Música Claudi Arimany 

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Celebració del perdó comunitari 

19 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista 

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

22 divendres
1a Torronada de Nadal CB Les Franqueses

19 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 

d’Avall

Org. Club Bàsquet Les Franqueses

23 dissabte
Pujada del Pessebre al Pedró de Llerona 

10-12 h Església de Santa Maria de Llerona 

Pujada del pessebre al Pedró, càntic de nadales i 

xocolatada 

Org. Grup de Muntanya de la Parròquia de Santa 

Maria de Llerona

Festival de Nadal de patinatge

Exhibició de patinatge de l’Escola del Club 

Patinatge Artístic Les Franqueses

10 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 

d’Avall

Informació a 638 672 449 (Carla Pey) i 

cpalesfranqueses@gmail.com

Org. Club Patinatge Artístic Les Franqueses 

Nadales al carrer 

Us proposem sortir al carrer a cantar nadales per 

a tots aquells qui les vulguin escoltar i per passar 

una bona estona. Inscripcions intercanviscorals@

gmail.com i 659 642 920  

17 h Des de la Residència Les Franqueses fins 

a l’Ajuntament, passant per la Rambla de la 

carretera de Ribes. 

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Vine a fer cagar el Tió a Llerona

Xocolata i coca per grans i petits. Foguera per no 

passar fred 

18 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Joves de Festes Laurona

24 diumenge
Nadales al carrer 

Us proposem sortir al carrer a cantar nadales per 

a tots aquells qui les vulguin escoltar i per passar 

una bona estona. Inscripcions intercanviscorals@

gmail.com i 659 642 920  

17 h Des de la Residència Les Franqueses fins 

a l’Ajuntament, passant per la Rambla de la 

carretera de Ribes. 

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Missa vespertina de Nadal 

19 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista 

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Sopar de Nadal amb persones soles 

21 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista 

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Missa del Gall Marata 

22 h Església de Santa Coloma de Marata 

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

Missa del Gall Corró d’Amunt 

24 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt 

Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

25 dilluns
Missa de Nadal 

11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista 

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

Missa del Dia de Nadal 

11 h Església de Santa Coloma de Marata 

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

28 dijous
Ple Municipal 

20 h Sala de Plens de l’Ajuntament

Torneig d’Any Nou de bàsquet

Hi participaran més de 60 equips de la comarca 

entre els quals es troben els equips del CB Les 

Franqueses

9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 

d’Avall

Org. Club Bàsquet Les Franqueses

29 divendres 
Concerts de Marata: ‘Clàssics Meets Jazz’ 
21 h Església de Santa Coloma de Marata 

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

Torneig d’Any Nou de bàsquet

Hi participaran més de 60 equips de la comarca 

entre els quals es troben els equips del CB Les 



20

[ agenda ]

Franqueses

9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 

d’Avall

Org. Club Bàsquet Les Franqueses

30 dissabte
Torneig d’Any Nou de bàsquet

Hi participaran més de 60 equips de la comarca 

entre els quals es troben els equips del CB Les 

Franqueses

9 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 

d’Avall

Org. Club Bàsquet Les Franqueses

Gener [1 dilluns]
Missa de la Solemnitat de Santa Maria 

11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista 

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

6 dissabte
Missa de l’Epifania del Senyor 

11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista 

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de 

Bellavista

7 diumenge
Concert de Reis, a càrrec de la Coral Xeremella 

12.45 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

20è PESSEBRE VIVENT

Revivint la tradició del pessebre vivent amb 

representacions teatralitzades, música en 

directe i animals vius

Dc. 6 de desembre Edició especial d’aniversari 
18-20.30 h Parròquia de Santa Eulàlia de Corró 

d’Avall 

Ds. 16 i dg. 17 de desembre 

17.30-20.30 h Parròquia de Santa Eulàlia de 

Corró d’Avall 

Preu 3 euros per als majors de 17 anys, 1 euro 

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

menors de 6 anys i membres del Club Super 3 

(inclou visita al pessebre i brou) 

Adquisició de les entrades a les taquilles del 

pessebre. 

Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

amb la col·laboració dels Armats de Mataró, 

l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents 

de Catalunya i de la Parròquia Santa Eulàlia de 

Corró d’Avall

ELS PASTORETS DE LES FRANQUESES

Dg. 17 de desembre, a les 18.30 h, al Teatre 

Auditori de Bellavista

Dg. 7 de gener, a les 18.30 h Casal Cultural de 

Corró d’Avall 

Preus: fins a 3 anys 1 euro, de 4 a 12 anys 2 euros, 

a partir de 13 anys: anticipada 6 euros i el mateix 

dia 7 euros. 

Venda anticipada: de l’11 al 16 de desembre al 

carrer Balmes,10. Més info: 647 422 644 

Org. Grup de Teatre El Coverol

ELS PASTORETS DE MARATA 

Dm. 26 de desembre, ds. 30 de desembre i dg. 7 

de gener, a les 19 h 

Al Centre Cultural de Marata 

Els Pastorets de Marata, representats per la gent 

del poble, amb música en viu

Org. Centre Cultural de Marata

CAVALCADES DE REIS

CORRÓ D’AMUNT

Ds. 16 de desembre

11-13 h Muntem el pessebre

Ds. 23 de desembre

18 h Conte de Nadal ‘Santa Nit’ de Pere Vila i 
Espona, a càrrec del Teatre Boina (Preu 3 euros a 

partir de 10 anys) 

19.30 h Caga Tió i xocolatada

Dj. 4 de gener

17 h Taller de fanalets i tot seguit l’actuació de 

Marc Oriol
17 h 8è Parc de Nadal: Taller de fanalets al 

Consell del Poble de Corró d’Amunt 

19 h Recepció dels Patges Reials de SSMM Els 

Reis Mags d’Orient (Sortida des de Can Suquet)

Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt i Grup de 

Teatre Boina

LLERONA

Dv. 5 de gener

Cavalcada de Reis

18.25 h Sortida de la carrossa de Cal Sant Pere 

Petit amb Ses Majestats 

18.35 h Recollida de patges al carrer Catalunya 

(costat de Can Carlí) i recorregut pels carrers 

de Llerona que finalitza al Consell del Poble de 

Llerona 

19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 

Majestats els Reis d’Orient 

Org. Festes Laurona

BELLAVISTA

Dj. 4 de gener

Taller de fanalets 

16 h Centre Social i Cultural de Bellavista 

Org. Associació de Veïns de Bellavista 

Xocolatada. Col·labora Bar del Centre Social i 

Cultural de Bellavista

Dv. 5 de gener

Cavalcada de Reis 

17 h Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a 

la zona esportiva municipal (davant la Biblioteca 

Municipal) amb helicòpter 

17.45 h Recorregut pels carrers de Bellavista que 

finalitza al Centre Cultural de Bellavista 

19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 

Majestats els Reis d’Orient 

19.30 h Xocolatada 
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“Al desembre i al gener, 
busca sempre un bon recer”

Org. Associació de Veïns de Bellavista

CORRÓ D’AVALL

Dj. 4 de gener

Patge Reial 

17 h Masterclass de zumba, a càrrec de Quo 

Fitness Centre Oficial de Zumba

17 h Taller de fanalets, a càrrec de LF Comerç

17.30 h Benvinguda al Patge Reial

17.45 h Espectacle de dansa, a càrrec de 

Brooklyn Dance Studio

18 h Xocolatada, a càrrec d’Art i Dolç

19.15 h Espectacle infantil, a càrrec de Farsa de 

Farsants

Org. LF Comerç

Dv. 5 de gener

Cavalcada de Reis 

12 h i 16 h Taller de fanalets 

16.15 h Xocolatada 

16.15 h Actuació amb un grup d’animació

17.35 h Arribada de Ses Majestats els Reis 

d’Orient a la plaça Joan Sanpera amb helicòpter 

18.35 h Inici de la cavalcada 

19.25 h Recepció i lliurament de cartes a 

Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de 

l’Espolsada

Col·labora: 

AMPA Escola Camins, Associació Cívica i Cultural 

de Corró d’Avall, Associació d’Educació en 

Lleure la Teia, Associació Esportiva Handbol les 

Franqueses, Centre Municipal de joves de Corró 

d’Avall, Centre de Modelisme, Clàssic Car les 

Franqueses, Comissió de Festa Major de Corró 

d’Avall, Grup de Diables els Encendraires i Club 

de Bàsquet les Franqueses.

‘MERCADITO NAVIDEÑO’ 

8, 9 i 10 DE DESEMBRE

11-21 h Plaça Espanya de Bellavista 

Paradetes nadalenques, activitats infantils, caga 

Tió... 

Org. AVV Gente del Barrio Bellavista

5a FESTA DE LA INFÀNCIA 

1, 2, 13, 14, 21, 22 I 23 DE DESEMBRE

Dv. 1 de desembre 

17.30 h Escola Bellavista-Joan Camps 

Taller ninos Waldorf, a càrrec d’Espai Nadó-

Espai Infant

Ds. 2 de desembre 

10.30 h Biblioteca Municipal 

Xerrada formativa. Esmorzar de contes: “Un 

munt d’idees per triar lectura per als infants”, a 

càrrec de la Biblioteca Municipal.  

Places limitades, inscripció prèvia al 938 404 388 

o a la Biblioteca Municipal.

Dc. 13 de desembre 

18 h Escola Colors 

Taller d’Escacs, a càrrec de l’AMPA Escola Colors 

i Escola Colors  

Dj. 14 de desembre 

17.30 h Escola Bellavista-Joan Camps 

Taller breakdance a càrrec d’Espai Nadó-Espai 

Infant

Dl. 18 de desembre

17-18 h Gimnàs de l’Escola Bellavista-Joan 

Camps

Taller familiar d’espelmes

Col·lab. AMPA Bellavista-Joan Camps

Dj. 21 de desembre 

17.30 h Auditori del Centre Cultural de Bellavista 

Cloenda V Festa de la Infància. Sessió de titelles, 

a càrrec de Titelles Vergés ‘El Nadal dels tres 
porquets’

Dv. 22 de desembre 

18 h Centre Cultural de Bellavista 

Representació obra de teatre, “Camins, Turons i 
Mongetes del Ganxet”, a càrrec dels alumnes de 

l’Escola Camins 

Pica-pica popular 

Jocs populars per a tota la família 

Ds. 23 de desembre 

10.30 h Plaça Major de Bellavista

Xocolatada

Maquillatge 

Jocs per a tota la família 

Tallers i activitats de Nadal: taller de fanalets, 

atrapasomnis, panera dels tresors 

Exhibició de Sardanes 

Activitats: El petit centre, el poblat, ens 

ataquen els pirates, cursa de cavalls 

Final de festa amb La Tresca i la Verdesca

22a FIRA MERCAT DE NADAL I 13a FIRA 

D’ENTITATS 

15,16 I 17 DE DESEMBRE

Dv. 15 de desembre

•	 Espai dels bons desitjos 

Canviem un desig per un somriure!! 

Infants i joves veniu a compartir els vostres 

desitjos tot berenant i gaudint de la història El 
globus viatger... cercant l’arbre dels desitjos i 

en acabat penjar el vostre desig a l’Olivera 

17 h A l’olivera de la Rambla (en cas de pluja 

a l’envelat d’espectacles). 

Org. Àrea d’Infància i Joventut

Ds. 16 de desembre

•	 Tast d’escudella 

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

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

•	 Campanya donació de sang 

9-13.30 h Can Font 

Org. Banc de Sang i de Teixits

•	 Classes Zumba (45 minuts) 

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

Preinscripcions a partir del 28 de novembre 

al Complex Esportiu Municipal (Places 

limitades. En cas de places lliures es podrà 

fer la inscripció el mateix dia. Cal portar 

roba esportiva) 

10.30 h Envelat d’espectacles 

Org. Patronat Municipal Esports i Complex 

Esportiu Municipal

•	 Acte inaugural de la 22a Fira Mercat de 

Nadal i 13a d’Entitats 

11 h Envelat d’entitats

•	 Concert coral 

11.45 h Envelat d’espectacles 

Org. Associació Casal Gent Gran Les 

Franqueses

•	 Concert coral 

12.45 h Envelat d’espectacles 

Org. Associació Cor Camins

•	 Exhibició Patinatge Artístic 

16 h Pl. Joan Sanpera i Torras 

Org. Club Patinatge Artístic Les Franqueses

•	 Exhibició de Karate 
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16.45 h Envelat d’espectacles 

Org. Club Esportiu Nokachi les Franqueses

•	 Calcula el teu xut 

17 h Pl. Joan Sanpera i Torras 

Amb el velocímetre del CE Llerona 

Org. CE Llerona

•	 Classe oberta de Ballet clàssic 

17.45 h Envelat d’espectacles 

Org. Endansa

•	 Figura de foc 

18.30 h Pl. Can Font 

Cercavila fins la plaça de l’Ajuntament i 

traca 

Org. Grup de diables ‘Els Encendraires’

•	 Concert de Nadales 

19.15 h Envelat d’espectacles 

Amb l’Orquestrina Franquesina 

Org. Patronat Municipal de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut

Dg. 17 de desembre

•	 Botifarrada per esmorzar 

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

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

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall ‘La Cívica’

•	 Bàdminton 

10-13 h Pl. de l’Ajuntament 

Org. Secció de Bàdminton del Patronat 

Municipal d’Esports

•	 Mini Tennis i Pàdel Infantil 

10-13 h Pl. de l’Ajuntament 

Org. Club de Tennis els Gorchs

•	 Els 4 elements. Activitat de dansa 

10.30 h Envelat d’espectacles 

Org. LF Comerç. Col. Escola de Dansa 

Moving

•	 Sardanes amb la Cobla Premià 

11 h Can Font (En cas de pluja es farà a la 

sala polivalent de l’IES Til·ler) 

Org. Sardanistes Franquesins 

•	 ‘Novetat’ Strong by Zumba 

11.30 h Envelat d’espectacles 

Org. LF Comerç. Col. Gimnàs QUO Fitness i 

C. Oficial Zumba

•	 Gegants 

12 h Plantada davant l’Ajuntament i 

cercavila per la rambla fins a Can Font

•	 Somnis nadalencs. Activitat de dansa 

12.30 h Envelat d’espectacles 

Org. LF Comerç. Col. Brooklyn Dance Studio

•	 Presentació de la sardana Himne al poble 

de les Franqueses 

12.50 h Can Font 

Ball de Gegants i sardana de germanor

•	 Comunicació guanyadors concurs de dibuix 

13.45 h

•	 Exhibició d’Hoquei patins nens 

16 h Pl. Joan Sanpera i Torras 

Org. Club Hoquei les Franqueses

•	 Mostra de dansa 

17 h Envelat d’espectacles 

Org. AVV de Bellavista

•	 Lliurament de premi al millor dibuix 2017

•	 17.45 h Envelat d’espectacles

•	 Havaneres 

A càrrec del Grup d’havaneres Els Bernats 
Pescaires i cremada de rom 

18 h Envelat d’espectacles

•	 Lliurament premi al millor stand 2017 

19.30 h Envelat d’entitats

ACTIVITATS PERMANENTS

•	 Fira d’artesans

•	 Exposició 13a Fira d’entitats

•	 Exposició d’animals de granja

•	 Animació infantil ‘Caga Tió’  

Ds. i dg. de 10 a 13 h

•	 Atraccions inflables i llits elàstics

•	 Circuit bicicletes (cal portar bicicleta o 

patinet, i casc) 

Ds. i dg. de 10 a 13 h a la plaça de 

l’Ajuntament 

Org. Unió Ciclista les Franqueses del Vallès

•	 Simulacre apagar foc 

Ds. i dg. de 11 a 13 h a la plaça Joan Sanpera 

i Torras 

Org. ADF Montseny Congost

•	 Concurs infantil de dibuix 

Ds. de 10 a 13.45 h i de 16 a 19.45h. Dg. de 

10 a 13 h 

Org. Associació Educativa Espirall

•	 Juguem a escacs 

Org. Club d’Escacs les Franqueses

•	 Exposició maqueta ferroviària 

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

•	 Curs d’escalèxtric 

Org. Centre de Modelisme les Franqueses

•	 Manualitats i tallers 

A l’envelat d’entitats 

Org. Festes Laurona, Ass. Educació en 

el lleure La Teia, Associació Educativa 

i Formativa TBCLASS, Ass. Educativa 

Espirall, Ass. Sociocultural Manà. 

ACTIVITATS, 
CURSOS I TALLERS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-
esportives-i-de-lleure

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE NADAL 

Del 27 de desembre al 5 de gener 

8 a 9 h Acollida matí

9 a 13 h Matí 

13 a 15 h Menjador 

15 a 17 h Tarda 

Casal de vacances: activitats lúdiques, tallers, 

jocs, excursions... 

Preu: 65 euros per infant i 55 per al segon o més 

germans. Informació: 938 405 781/938 466 506. 

Inscripcions: de l’1 al 15 de desembre per als 

infants empadronats al municipi i del 18 al 22 

de desembre per a no empadronats. Es poden 

formalitzar dl de 10 a 13 h, i dl, dc i dv, de 16 a 

18.30 h, al Centre Cultural de Bellavista, i dj de 

10 a 13 h i dm, dj i dv, de 16 a 18.30 h, al Centre 

Cultural de Can Ganduxer 

Org. Casals Infantils Municipals

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i DISSABTES 

Obert de setembre a juny (per a infants de 3 a 11 

anys) 

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes populars, 

convivències, etc. 

De dl a ds de 16.30 a 18.30 h  

Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de Bellavista 

Dt, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can Ganduxer 

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 404 967 

(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.

cat  

Inscripcions obertes / places limitades 

Org. Casals infantils municipals

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES 

A partir de 12 anys 

Sala Esfera (a partir de les 17.30 h). Un espai 
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“Per Sant Esteve, 
creix el dia un pas de llebre”

on els joves poden fer treballs en grup, deures, 

estudiar... 

Activitats del centre, de 18.30 a 20.30 h, tallers, 

jocs, sortides, festes populars, etc. 

De dl a dv al Centre Cultural de Bellavista (938 

405 781) i a la Nau del Centre Cultural Can 

Ganduxer (938 404 967) 

Inscripcions obertes / places limitades 

Org. Centre Municipal de Joves

ESPAI ZERO, espai jove 

Espai de trobada, rodajocs, bookcrossing  

De dl a dv, de 16 a 19 h 

Activitats programades i tallers 

Dm, dj i dv, de 17.30 a 19.30 h 

Més informació i inscripcions: 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat / 938 404 624

 

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

DESEMBRE

•	 Exposició d’art col·lectiva ‘Mélange’ 

La mostra recull l’obra de diferents artistes 

que exposen varies disciplines. El visitant 

podrà trobar i comprar pintures, escultures 

i fotografies de diferents artistes. Grans, 

mitjans i petits formats. 

Horari de visita, entrada gratuïta: Dv, de 17 a 

20 h, i ds, d’11 a 13 h 

Carrer de Sant Ponç, 65 de Corró d’Avall 

Visita guiada gratuïta individual o per a 

grups. Resta de la setmana mitjançant 

visita concertada al 617 231 023 o info@

artemisiacultura.com 

www.artemisiacultura.com 

Org. Artemisia, Art & Tendències  

CURSOS DE LA CÍVICA 

•	 Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre 

cos mitjançant l’exercici i es centra en la 

postura dels nostres músculs. 

Dm, de 19.30 a 20.20 h / de 20.30 a 21.30 h 

Dj, de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 h

•	 Tai-Txi. Art de la meditació en moviment per 

conèixer el nostre cos. 

Dl, de 20 a 21 h 

•	 Coral Xeremella. Cant coral adreçat a 

adults amb ganes de cantar i compartir 

música. 

Dj, de 21.15 a 22.50 h

•	 Taller de costura. Vine a cosir, en sàpigues 

o no, n’aprendràs.  

Dl, de 17 a 19 h 

A la Nau de Can Ganduxer 

Inscripcions: info@lacivica.com. Whatsapp 

600 505 849 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

A les Antigues Escoles

•	 Curs de cant coral 

Dm, de 20.30 a 22 h, amb Marc Tost

•	 Curs de costura per a tots els nivells 

Dv, de 17 a 19 h, amb Maria Rodríguez

•	 Curs de pintura 

Dl i dj, de 17 a 19 h, amb Elisa Martínez

•	 Curs de Tai-Txi 

Dm, de 19 a 20 h, amb Marc Ricart

Més informació a veinscorro@gmail.com 

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

CURS DE SARDANES 

Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 

manteniment i repartiment. 

Dj, 7 i 14 de desembre, de 17.15 a 18.30 h Casal 

Cultural de Corró d’Avall 

Dv, 1 i 15 de desembre, de 17.15 a 18.30 h Centre 

Cultural de Bellavista 

Sardanes per a Jubilats 

Dm, 5, 12 i 19 de desembre, de 18 a 19 h Casal de 

la Gent Gran de Corró d’Avall 

Es precisa el carnet d’usuari dels Casals de la 

Gent Gran

Org. Sardanistes Franquesins

CURSOS DE L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ

Curs subvencionat d’anglès B1 (Preintermediate 

– Examen oficial PET inclòs) 
240 hores + 40 hores (Mòdul obligatori certificat 

bàsic en riscos laborals) 

Inici del curs dc. 20 de desembre. 

Preinscripcions obertes a Can Ribas – Centre de 

Recursos Agraris  

Més informació: 938 443 040 / dinamització@

lesfranqueses.cat 

ACTIVITATS ENEI

•	 Espai familiar d’anglès en família. Tallers 

d’anglès en família per aprendre llengua a 

partir del joc, l’art i l’experiència vivencial. 

Dl i dm, de 17 a 19 h, i dc i dv, de 17 a 18 

h, Centre Cultural de Bellavista / Escola 

Bellavista-Joan Camps.

•	 Biodansa en família. Les famílies participen 

d’aquest aprenentatge, reforçant els 

vincles afectius i facilitant noves formes de 

relacionar-se.  

Dm, 19 de desembre, de 17.30 a 18.30 h, al 

Centre Cultural de Bellavista.

•	 Ioga amb nadons. Vine a fer ioga amb el teu 

nadó. Un espai on trobar-vos i on compartir 

sobre criança. 

Dv, de 16 a 17 h, al Centre Cultural de 

Bellavista.

•	 Dansant amb el teu bebè. 6 sessions. 

Reforçar el vincle mare-nadó des de 6 

mesos fins a 1 any. 

Dm, de 10 a 11.30 h, del 15 de novembre 

al 20 de desembre, Centre Cultural de 

Bellavista.

•	 Trobades, xerrades i activitats familiars. 

Adreçat a famílies amb infants de 0 a 9 anys 

i dones embarassades. 

Dl, de 10.30 a 12 h, al Consell del Poble de 

Llerona.

•	 La Llavor 

Espai familiar d’educació viva i activa a la 

natura 

Matins de dl a dv, a l’Aula d’Entorn Rural 

Capuxí

Informació i inscripcions:lesfranqueses.espai.

nado@gmail.com 

Org. Espai Nadó - Espai Infant

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




