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butlletí municipal de 
les franqueses

Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435
Horari de les oficines: 
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Emergències 
Policia Local. 938 467 575 
Mossos d’Esquadra. 112 
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112 
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers. 
938 425 000

Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall. 938 404 200
CAP Les Franqueses. 938 618 030 

Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Taxis. 938 703 028

Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260 
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 900 405 070 / 900 304 070

Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058 
Jutjat de Pau.  938 465 578 
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall. 
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa 
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat 
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S'acosten les festes de Nadal 
i Reis i a les Franqueses ens 
preparem per gaudir-les amb la 
màxima intensitat. Seran dies plens 
d'activitats, unes organitzades 
per l'Ajuntament i d'altres, per les 
entitats del nostre municipi  N'hi 
haurà de tots colors, per a petits i 
grans, i no hi ha excusa per no fer 
poble. Entre d'altres, començarem 
amb una activitat nova, la Fira de 
Nadal a Bellavista, li seguirà la 
tradicional Fira de Nadal i Mostra 
d’Entitats a la rambla i el pessebre 
vivent de la parròquia de Santa 
Eulàlia. Tindrem un espectacle per 
a la gent gran al Teatre Auditori de 
Bellavista, la Festa de la Infància. 
Ah! I dues novetats importats, una 

pista de gel sintètica a la plaça de l'Espolsada i una festa de cap d'any al Pavelló 
Municipal. Però si alguna activitat fa Nadal i és tradicional de la nostra cultura 
catalana són els Pastorets. Marata i Corró d'Avall es vestiran de pastors, de 
diables i d'àngels, perquè les tradicions s'han de conservar. El poble que 
conserva les seves tradicions, la seva llengua, la seva cultura, encara que 
alguns ho intentin, “és indestructible com a poble”.

Les festes són molt importants però l'activitat de l'Ajuntament no para i sinó 
que els ho preguntin a les àrees d'Urbanisme i d'Obres i Serveis. Repassem-
ne alguns exemples. A Llerona hem inaugurat la primera fase de la 
remodelació de la zona de lleure i esportiva i en breu començaran les obres 
de remodelació del casal i de l'escenari per poder-hi fer tot tipus d'activitats 
i, especialment, recuperar el teatre que durant molts anys ha estat en desús. 
També començaran les obres de construcció dels lavabos i vestidors al camp 
de futbol que donaran servei al camp i a les pistes de pàdel i de tennis. El 
Falgar avança i a principis de gener es preveu que les obres hauran finalitzat. 
Llerona i el municipi hauran guanyat 17 hectàrees de zona verda al costat del 
riu de gran valor ecològic i mediambiental. Caldrà, entre tots, conservar-les. 
A Corró d'Avall les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària, la 
biblioteca i el pavelló a la zona de Can Prat avancen a bon ritme i es preveu 
acomplir els terminis per a què estigui pràcticament finalitzat a mitjan de març. 
Alguns ens diuen que s'ha d'acabar la política del totxo i pensar més en les 
persones i jo em pregunto: un Centre d'Atenció Primària, una biblioteca o un 
pavelló no és pensar en les persones? No és per les persones? Jo crec que sí, i 
molt. A Bellavista finalitzarem la remodelació de l'illa d'equipaments del carrer 
Rosselló i començarem la remodelació de la plaça de l'Esbarjo, tal com la gent 
de Bellavista va decidir en procés participatiu. I quedarà pendent (espero que es 
desencalli molt aviat) el pas soterrat per a vianants i bicicletes que connectarà 
el carrer Aragó amb la zona esportiva. ADIF fa més de mig any que ens ha 
de concedir el permís i, tot i que de paraula ja ens ha dit que sí, el document 
oficial no arriba. A Corró d'Amunt ja hem finalitzat la portada d'aigua a la zona 
urbana i la construcció de voreres a l'entrada del poble i a Marata començarem 
la pacificació del camí executant un tram experimental des de l’aparcament de 
l'església fins al camí del cementiri. 

Ja ho veieu. Tenim forces per seguir fent de les Franqueses un municipi de 
qualitat. Us desitjo un Bon Nadal i molt bona entrada d'any!

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]

La construcció de l’Aula de Natura del 
Parc del Falgar, a licitació
L’equipament serà un centre d’estudi, interpretació i educació d’aquest 
espai natural

L’Ajuntament ha obert el període de presentació de 
propostes per a la redacció del projecte i l’execució de 
l’obra de la futura Aula de Natura del Parc del Falgar. 
Aquest espai estarà situat a l’entrada del parc, a tocar 

del gual del Congost.

L’objectiu és crear un espai econòmicament sostenible, 
d’abast supramunicipal, per difondre el coneixement de la 
natura a les escoles, fer visites guiades al parc i difondre 
el respecte a la natura. L’existència d’aquest espai també 
ajudarà a mantenir el parc i tenir millor control davant 
possibles deterioraments.

Futura àrea d'esbarjo del Parc del Falgar

L’aprovació provisional de les ordenances fiscals per a 2019 assegura 
la continuïtat de la tarifació social

El Ple Municipal del mes d’octubre ha aprovat 
provisionalment les ordenances fiscals pel 2019, o sigui, 
les modificacions dels preus i taxes públics per al proper 

any, amb una actualització de les mateixes en un 2 per cent, 
una mica per sota del darrer IPC anual 
de Catalunya.  
Cal destacar que es mantenen les 
bonificacions fiscals i la tarifació social, 
això és, l’aplicació de descomptes 
que van del 20 al 60 per cent en 
determinats preus públics, en funció 
de la capacitat econòmica dels usuaris, 
en els serveis esportius, les Escoles 
Bressol Municipals, l’Escola Municipal 
de Música i les activitats de Can Font. Aquest tipus de 
tarifació s’aplica des de l’any 2017 i té com a objectiu posar 
aquests serveis a l’abast de les famílies amb menys recursos 
econòmics.
Amb la tarifació social, i les beques per activitats extraescolars 

La proposta es crear un edifici de prop de 500 m2, 
energèticament sostenible i construït amb materials 
respectuosos amb el medi ambient, que contingui espais 
polivalents per a la formació i exposicions, una cafeteria, 
oficines, aules, un auditori i sales de reunions.

L’import de la licitació per al projecte i execució de les obres 
de l’Aula de Natura del Parc del Falgar és de 644.628 euros. Llac central del Parc del Falgar

que s’atorguen des de l’Àrea de Polítiques Socials, es 
garanteix l’accés a aquests serveis a tots els ciutadans.
Les modificacions en les ordenances fiscals respecte a 
exercicis anteriors són, bàsicament de caràcter legal i 

d’adequació de preus segons l’IPC, 
en alguns casos. L’Índex de Preus al 
Consum interanual a Catalunya es situa 
actualment al 2,3%. Tanmateix, el text 
aprovat provisionalment durant el darrer 
ple contempla pujades màximes del 2% 
per al 2019. Els preus i les taxes públiques 
a les Franqueses han estat un període de 
4 anys congelats per sensibilitat amb la 
crisi econòmica. El 2018 es va produir la 

primera actualització des de 2013..
La proposta estarà en exposició pública pel termini d’un mes, 
durant el qual es podran presentar al·legacions, que hauran 
de ser debatudes pel Ple municipal. L’aprovació definitiva no 
es produirà fins el ple del mes de desembre.
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Ampliació de l’edifici de vestidors del camp 
de futbol de Corró d’Avall
Surt a licitació la redacció del projecte de reforma i ampliació de l’edifici 
antic de vestidors i hotel d’entitats del camp de futbol de Corró d’Avall 

L’Ajuntament busca reformar 
i ampliar l’actual hotel 
d’entitats, situat a la planta 
baixa de l’edifici, així com 

reorganitzar la distribució de 
l’espai i realitzar millores en el 
sistema de climatització per tal de 
tenir un major control i optimització 
de la temperatura de l’equipament i 
millorar-ne el confort.

El projecte també ha de contenir 
la proposta d’ampliació dels 
espais destinats a magatzem i uns Edifici antic de vestidors i hotel entitats de Corró d'Avall

L’Ajuntament adquireix definitivament 24.591 m2 de terrenys adjacents 
a l'església de Llerona

L’Ajuntament i la família Rovira de Villar han signat el 
traspàs a mans municipals de 24.591 m2 de terrenys. 
D’aquests, un total de 16.960 són terrenys de nova 

adquisició i permetran ampliar la zona esportiva de Llerona. 
La resta són part del camp de futbol i de l’actual zona de 
vestidors.
Al desembre de 2017, l’Ajuntament i el Bisbat de Terrassa van 
signar una cessió per 25 anys dels terrenys on hi ha situada 
la zona esportiva municipal, el Casal Cultural i una part del 
camp de futbol. Aquesta cessió ha permès realitzar la 1a fase 
de remodelació de la zona i licitar la segona fase, que afecta al 
Casal Cultural.
Amb els terrenys adquirits aquesta tardor a la família Rovira 
de Villar, a més a més d’aconseguir que la majoria del camp 
de futbol passi a ser de titularitat municipal, també es podrà 
desenvolupar la tercera fase del projecte: la construcció d’una 
amplia zona d’estacionament, d’un camp de futbol 7 i un espai 
pels equips i clubs residents a Llerona.
La fórmula per a aquesta adquisició ha estat la d’intercanvi o 
permuta. A canvi dels terrenys de Llerona, la família Rovira 
de Villar passarà a ser propietària de dos parcel·les al carrer 

d’Anna Maria Mogas i al polígon del Ramassar. Aquests 
terrenys, actualment qualificats com a equipaments, estan 
pendents de la modificació del Pla General per a passar a ser 
terreny industrial.

nous serveis públics, situats a 
la primera planta de l’edifici, 
així com la construcció d’una 
sala polivalent d’ús social per a 
les entitats que permeti també 
l’organització de diferents tipus 
d’esdeveniments. 

El consistori preveu la connexió 
de tots els espais per tal de 
facilitar la circulació a l’interior 
de l’equipament. Les obres 
s’iniciaran aproximadament cap al 
tercer trimestre del proper 2019. 

Josep Ma. Rovira de Villar amb les autoritats presents a la signatura

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Torna l’Open les Franqueses d’slot
Els dies 6, 7, 8 i 9 de desembre el Centre de Modelisme les Franqueses 
acollirà el campionat estatal de velocitat 1/24 i “Z” en pista de fusta

Aficionats al modelisme en cotxe i, en concret, a 
l’slot es donaran cita durant el pont de desembre 
a les Franqueses. Per 6è any consecutiu, el 
Centre de Modelisme les Franqueses organitza 

el campionat estatal en les categories 1/24 i “Z” en pista 
de fusta.
Les competicions començaran dijous 6 al matí i 
s’allargaran fins el vespre del diumenge 9 de desembre. 
Durant els quatre dies es disputaran enfrontaments en 
les diverses modalitats de les dues categories:

6 de desembre
 De 9.30 a 14 h i de 15.30 a 20 h, 100 milles clàssics, grup IV

7 de desembre
 A partir de les 21 h, Blancpain Endurance GT AM

8 de desembre
De 9.30 a 14 h, Velocitat individual grup C

De 15.30 a 20 h, Velocitat DTM
9 de desembre

De 9.30 a 14 h, Blancpain Sprint GT AM / De 15.30 a 20 h, Resistència grup Z

Un dels primers clubs d’Europa
Ara fa 11 anys que el Centre de Modelisme de les Franqueses 
va optar per promocionar i dedicar-se a l’slot, la pràctica amb 
cotxes a escala en maquetes. Des d’aleshores ha transformat 
les instal·lacions de les antigues casernes en un dels clubs 
més importants d’Europa, tan pel que fa a nombre de socis 
com pel tipus de pistes de les que disposa. L’estrella de les 
instal·lacions és una pista de velocitat de fusta, estrenada a la 
primavera de 2017.
Actualment, el centre disposa de dues pistes de velocitat 
Ninco, una per a adults i una infantil. Una pista de velocitat 

de fusta. 6 trams de rally, que varien a cada competició. Una 
pista d’Andros, per simular la conducció sobre neu. I una pista 
de raid, tipus Dakar. Una de les novetats a mig termini és 
l’adquisició de simuladors per a la pràctica virtual de l’slot.
El Centre de Modelisme és obert totes les tardes dels dies 
laborables de 17 a 21 h i dissabte, diumenge i festius de 9.30 
a 13.30 h i de 17 a 21 h.
Com cada any, el 22 de desembre, les instal·lacions de l’entitat 
acolliran l’entrega de premis de les competicions 2018, a més 
a més, també es premiarà els participants en el 6è campionat 
escolar. 
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Les pistes d’skate de Cal Gavatx compten amb un nou 
element per a la pràctica d’aquest esport. Es tracta d’un 
bol, un vas de formigó d’1,5 m de profunditat màxima amb 
formes arrodonides, que es suma als elements existents 

des de 2014.
L’ampliació d’aquest equipament esportiu s’ha consensuat amb 
els usuaris habituals després de constatar que se’n feia un ús 
intensiu i que el nombre de patinadors s’incrementava de manera 
continuada. 
El nou bol té15 metres de llargària i 8 metres d'amplada en un 
costat i 7 en l'altre. El fons és arrodonit i està dividit en dues 
profunditats: 1,2 metres i 1,5 metres. També s'hi ha instal·lat un 
desguàs per evitar inundacions quan plogui. El pressupost de 
l’obra ha estat de 48.000 euros.
Les Franqueses aposta des de fa temps per aquesta modalitat 
esportiva i compta, des de fa anys, amb dues instal·lacions. La 
més antiga és la de Bellavista, rere l'Escola Bellavista-Joan 
Camps, que compta amb tres elements i va ser renovada durant el 2014. Des d'aquell mateix any, el municipi compta amb 
els 8 mòduls (quarters, rampes, funbox i planters) de les pistes d'skate de Cal Gavatx. De fet, aquestes pistes han estat la 
seu de diversos campionats com la 1a Competició d'Esports Extrems, el 2014, o el 1r Campionat d'Skate de les Franqueses. 
Amb l'ampliació de les pistes de Cal Gavatx es vol continuar apostant per una activitat que cada vegada té més practicants al 
municipi. 

Els skaters ja gaudeixen del nou bol de 
les pistes de Cal Gavatx

S’enllesteix la remodelació de la plaça de la Sagrera amb la instal·lació del 
mobiliari urbà i de l'arbrat 

Bancs, papereres i 
arbres es col·loquen 
per acabar d’enllestir el 

projecte de remodelació de 
la plaça de la Sagrera. Les 
obres, que es va iniciar amb 
la pavimentació de la plaça, 
la construcció d’una vorera 
perimetral i la col·locació 
d’un pas a vianants que 
facilitessin l’accés a la plaça, 
tenen previst cloure durant 
els propers dies.
L’Ajuntament ja va realitzar 
ara fa tres anys actuacions 
de manteniment en aquesta 

Nou bol de les pistes de Cal Gavatx

plaça per tal de reparar 
tot allò malmès, revisar i 
repintar el mobiliari urbà, 
repassar les instal·lacions 
infantils, comprovar el 
funcionament de la xarxa 
de reg, refer el terreny per 
eliminar els sots i tolls del 
moment, etc.
Enguany, el projecte ha 
previst una remodelació 
integral de la plaça amb 
l’objectiu de fer-la més 
accessible i atractiva per 
als veïns i veïnes de les 
Franqueses. 
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Per la temporada de Nadal, la plaça de l’Espolsada 
acollirà una pista de patinatge sobre gel de 98m2. La 
pista, que serà l’activitat estrella d’aquest Nadal. 

El proper dia 30 de novembre, coincidint amb l’encesa 
dels llums de Nadal que penjaran dels carrers i places del 
municipi, es posarà en funcionament la pista de gel fins al 
3 de febrer. El seu horari habitual serà de dilluns a dijous 
de 17 a 20 h, divendres de 17 a 21 h i dissabtes, diumenges 
i festius de 10 a 14 h i de 17 a 22 h.  El preu serà de dilluns 
a dijous 3 euros cada 30 minuts d'ús i divendres, disssabte, 
diumenge i vigílies de festiu 5 euros cada 30 minuts d'ús.

Es tracta d’una pista de gel ecològic que no requereix ni 
aigua ni electricitat com les pistes convencionals, però que 
rellisquen igual que les pistes d’aigua congelada. A més, 
són reciclables i no tòxiques. 

L’objectiu de la instal·lació d’aquesta pista de patinatge 
sobre gel és promoure l’esport amb una activitat diferent i 
fomentar el comerç del municipi.

Una pista de gel, el 
plat fort del Nadal

[ especial Nadal ]

Fira de Nadal, coneix 
la nova imatge

L’estand institucional de la 23a Fira Mercat de Nadal i 
14a Fira d’Entitats presenta, enguany, la nova imatge 
corporativa del municipi.

Durant els darrers mesos, i després d’un estudi sobre 
les preferències i la visió que els veïns dels cinc pobles tenen 
de les Franqueses, la imatge que representarà el municipi 
ja és una realitat. Es tracta d’una mà, en què els cinc dits 
corresponen als cinc pobles, amb la “f” dominant el palmell. 
Paral·lelament, també s’ha logotipat l’escut que, a partir d’ara, 
tindrà cinc puntes a la corona i no tres, com fins ara. Aquest 
canvi correspon a la categoria de ciutat que assumirà les 
Franqueses quan es consolidin per cens els 20.000 habitants. 

A més de la nova imatge, a l’estand també hi haurà una 
selecció de les darreres actuacions fetes al municipi. Trobareu 
tota la programació de la fira a l’agenda d’aquest butlletí.

Imatge de la Fira Mercat de Nadal 2017
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Fira de Nadal, coneix 
la nova imatge
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Intent... els Pastorets, una nova versió de 
la tradicional representació nadalenca

Per tercer any consecutiu, el grup de teatre amateur El Coverol, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, 
prepara Els Pastorets de les Franqueses, una tradició nadalenca que serveix 
de cohesió amb altres entitats i veïns del municipi. I és que l’entitat aplega 

una trentena d’actors i actrius, col·laboradors, directors i tècnics que fan possible la 
representació del Pastorets a les Franqueses, els quals tenen el seu origen en les 
representacions medievals que se celebraven a l’interior de les esglésies el dia de 
Nadal i que actualment han esdevingut un signe d’identitat a les Franqueses. 
Enguany la companyia ha apostat per fer uns Pastorets, segons el grup de teatre... 
“memorables, còmics, frescos i originàriament franquesins”.  L’obra està adaptada 
i dirigida per la Mireia Casado, llicenciada en arts dramàtiques i tècnica de llums. 
El vestuari, escenografia i maquillatge es creen en exclusivitat per cada un dels 
personatges, segons a qui es representa, amb unes tècniques molt actuals. 
El Coverol actuarà al Teatre Auditori de Bellavista el 23 de desembre, a les 18.30 i el 
13 de genera, a les 18.30 h, a Corró d’Avall, però aquests no són els únics Pastorets 
que es representaran, i és que els dies 26, 29 i 30 de desembre, a les 19 h, 18 h i 19 h 
respectivament, al Centre Cultural de Marata també es gaudirà de la representació 
dels tradicionals Pastorets de Marata. 
Trobareu més informació sobre les representacions a l’agenda d’aquest butlletí.

[ actualitat ]

El Pessebre Vivent de Corró d’Avall recupera una 
de les escenes més tradicionals 

La XXI edició del Pessebre Vivent de Corró d’Avall, organitzada per l’Agrupació 
Santa Eulàlia, arriba enguany recuperant una escena tradicional, una conversa 
entre un àngel i un dimoni.

Uns 130 figurants representaran prop de 12 escenes on també hi col·laboraran 
entitats com els soldats romans Armats de Mataró. Un dels fets que contribueix a 
què el Pessebre Vivent de Corró d’Avall sigui tan espectacular és l’entorn natural on 
es realitza, al bosc annex a l’església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall. Enguany, les 
representacions es faran els dies 15 i 16 de desembre de 17.30 a 20.30 h.
Recordem que la primera representació del Pessebre Vivent de Corró d’Avall va tenir 
lloc el desembre de 1997. Des d’aleshores, el pessebre ha anat creixent en participants 
i, també, en visitants. El Pessebre forma part de l’Associació Coordinadora de 
Pessebres Vivents de Catalunya des de l’any 2009 i això també ha ajudat a difondre’l a 
nivell de tot Catalunya.
El preu de l'entrada és d’1 euro pels infants i 3 euros pels adults. Per primera vegada, 
les entrades es podran comprar a les taquilles del pessebre per al passi que es vulgui. 

Aquest Nadal, no sopis sol

No tenir ningú proper per celebrar 
el sopar de Nadal ha deixat de 
ser sinònim de sopar sol a les 

Franqueses. Des de fa 5 anys, la comunitat 
parroquial de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista organitza “Ningú sopa sol” una 
oportunitat per a tenir companyia durant 
aquest àpat. 
El sopar comunitari es celebra al local 
parroquials del carrer Barcelona, 36, a 
les 21 h, en acabar la missa vespertina i 
just abans de la Missa del Gall. Des de la 
comunitat es prepara la tradicional sopa 
de galets pels comensals i els assistents 
hi participen aportant els turrons o algun 
plat per compartir. El més important, 
però, no és el menjar, sinó la companyia. 
Prèviament al sopar, la comissió 
organitzadora fa una feina de detecció dels 
feligresos que no tenen companyia per 
Nadal. Tanmateix, aquest sopar és obert a 
tothom, com a comensal o voluntari. 
Cada any s’apleguen entre 15 i 20 persones 
per gaudir de la conversa i de les nadales 
que tanquen inevitablement el sopar. 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.

[ especial Nadal ]
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Els comerciants i Ses Majestats renoven 
l'acord per visitar les cases del municipi
El patge reial també farà parada a les Franqueses per recollir cartes

Encara que no siguem massa conscients, la cistella de la 
L’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals 
de les Franqueses ha aconseguit, un any més, que els 
Reis d’Orient es facin visibles per entregar els regals 

als nens. Per tal de fer venir els Reis a casa i com que van 
molt ajustats de temps, cal apuntar-se a elsreisvenenacasa@
gmail.com, el termini per fer-ho és el 21 de desembre. Des 
d’aquest correu rebreu una resposta amb tota la informació.

A més a més, el dia 3 de gener, el patge reial estarà a la plaça 
de l’Espolsada recollint les cartes dels nens. Per celebrar-ho 
s’han organitzat diversos actes durant la tarda:

 • 17 h. Màster Class de zumba i taller de fanalets
 • 17.30 h. Benvinguda al patge reial
 • 17.45 h. Classe oberta de Fitt Dance i xocolatada
 • 18.15 h. Espectacle infantil
 • 19 h. Fi de festa

Les cartes les aconseguireu als comerços de les Franqueses 
i també la trobareu inclosa en aquest butlletí. Si no voleu 
esperar fins el dia 3, també trobareu una delegació reial a la 
Fira de Nadal i Mostra d’Entitats, dissabte 15 de desembre 
d’11 a 13.30 h i diumenge 16 de desembre d’11 a 13.30 h i de 
18 a 20h.
Les Franqueses Comerç sorteja entre els clients un val de 
50 euros per a un sopar als restaurants Inedith, la Boteria de 
Corró o Sant Joan i entre els participants d’”Els reis venen a 
casa”, una visita gratuïta.
Durant tot el Nadal, els comerços de les Franqueses 
Comerç estaran guarnits amb una nadala a l’aparador i la 
bola identificativa de la campanya d’enguany. Pots seguir la 
campanya a les xarxes amb els hastags #lfreisacasa i #lfnadal

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ especial ]

El Tió: “Esperem tot l’any per ser cridats 
i tornar a veure els nens”

*El programa està subjecte a canvis d’última hora Festa de la Mongeta del Ganxet 2017

No ha estat fàcil contactar 
amb el nostre entrevistat. 
Han estat setmanes i 
setmanes de passejos 

pels boscos de les Franqueses. 
Finalment, però, ho hem aconseguit.  
Hem hagut d’esperar a què el nostre 
entrevistat despertés . No és que 
sigui un dormilega, és que descansa 
fins al desembre per cagar millor. I sí, 
estem parlant del Tió. Aquesta soca 
màgica és el nostre protagonista.

Bon dia sr. Tió. Tot a punt pel Nadal?
I tant! Encara m’estic despertant de 
la becaina però, sí, preparadíssim. 
Aquest any vinc ben carregat. Ja 
veureu, ja.
Es neix Tió o s’ha d’estudiar molt per 
ser-ho?
A veure, no és ben bé que s’hi neixi, 
però sí que alguns tenim una tendència natural a ser-ho. 
Des de ben petit, quan tan sols ets un branquilló a l’arbre 
ja apuntes maneres. Alguns dels meus germans ja tenien 
clar que volien anar per a llenya, altres, els més bohemis, 
s’inclinaven per convertir-se en moble o en cadira. Però jo ho 
vaig tenir clar: volia ser Tió!

És el primer Tió de la família?
Ui! No! És una tradició. Ja no recordem quantes generacions 
de tions hi ha a la meva família. Tenim moltes anècdotes, per 
exemple, el meu rebesavi va patir cremades de 3r grau un 
Nadal. Recordeu que abans, el Tió estava a la llar de foc. A 
causa d’aquell accident, es va començar a aplicar la prevenció 

[ especial Nadal ]

de riscos laborals i ara només 
ens acostem al foc per estar 
calentons.

I què cal fer per ser Tió?
Et prepares durant anys. Creixes 
pensant ja en tenir la mida justa 
per a ser-ho i aprens a reservar 
forces per donar el millor al 
Nadal. Estudies camuflatge per 
amagar-te durant l’any i el més 
difícil és aprendre a transformar 
les galetes, l’aigua, la llet i la 
fruita que et posen els nens 
en regals. Tampoc no podem 
oblidar que no és fàcil menjar 
sense que et vegi ningú…en 
fi…fàcil, fàcil…no seria. Però 
compensa. Arribat a certa edat, 
i per a què ho entengui el jovent 
d’avui, et converteixes en Tió 

“pro”. Aleshores, deixes d’estudiar i preparar-te i el teu únic 
objectiu és descansar fins al desembre.

Què és el que més li agrada de fer de Tió?
Sobretot el menjar que em donen els nens i la manteta. Al 
desembre fa molt fred i encara que jo sóc de camp, no puc 
arriscar-me a un refredat en ple Nadal. Si agafo la baixa, no 
podré cagar! Esperem tot l’any per a ser cridats a les cases i 
tornar a veure els nens.

Alguna recomanació pels petits de la casa?
Que facin bondat i, sobretot, que no s’oblidin de donar-nos tots 
els àpats. Quan més mengem, més caguem. 
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Plat guanyador del 6è  Concurs de Cuina

1. La participació és oberta a tothom i la inscripció és gratuïta.
2. Cada concursant pot portar fins a un màxim de dos plats.
3. Per tal que el jurat pugui valorar el plat, la quantitat ha de 
ser suficient per a què el puguin tastar tres persones.
4. Se’n valorarà la qualitat, l’originalitat i també la recuperació 
de receptes tradicionals.
5. El plat s’identificarà amb un cartell que us lliurarà 
l’organització i on s’haurà de posar el nom del plat i els 
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[ espectacles ]

ENTRADES. 13è Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars + 6è Cicle Humor & Co. + Concert d'Any Nou

Venda d'entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, 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 ds. de 10 a 14 h. També a www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.tictactiquet.com.

Informació al telèfon 938 466 506 i a www.lesfranqueses.cat
TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA: c/Astúries, 1 - 938 405 782 // CASAL CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL: Av. de Santa Eulàlia, s/n.

Espectacle de màgia
Ds. 1 de desembre, 18 h 
Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 70 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat per a tots els públics

ENCHANTÉE - MELANIE 
Màgia, aparicions, desaparicions... 
tot això i molt més, amb l'humor 
característic, tendre, femení i molt 
pillo de la Melanie. un espectacle que 
podreu recordar tota la vida.

Il·lusionista: Melanie Cacho 
Partener: Marçal Font

Un cop més, el gran clàssic a les Franqueses
Dl. 1 de gener, 19 h 
Teatre Auditori de Bellavista
Preu: 18 i 15* euros

CONCERT D'ANY NOU - 
ORQUESTRA INTERNACIONAL MARAVELLA
El gran concert de la Maravella, un dels 
esdeveniments més esperats de les festes 
del Nadal a les Franqueses. Un magnífic de 
música i cançons de diferents èpoques i estils 
per començar amb bon peu el 2019.
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[ agenda ]
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
................................................................................

8 dissabte
Missa Solemne de la Mare de Déu i ofrena floral 
a la imatge de la plaça
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
................................................................................

9 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Missa Solemne de la Patrona del nostre poble, 
amb veneració a la seva relíquia
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
................................................................................

11 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
................................................................................

13 dijous
Espai Zero. Taller de canapès
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Espais de lectura. Comentari de la novel·la 
‘Nosaltres en la nit’ de Kent Haruf
18 h Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal

VI Festa de la Infància (+info al final de l'agenda)
................................................................................

14 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

23a Fira Mercat de Nadal i 14a Fira d'Entitats
(Tota la programació al final de l'agenda)

1 dissabte
Excursió Llinars del Vallès
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de 
Bellavista i el Centre Cultural de Can Ganduxer
Vine a gaudir d’una activitat lúdica i cultural. 
Inscripció oberta. 5 euros inscrits / 7 euros no 
inscrits. Més informació al 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals

Excursió Skating de Barcelona
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de 
Bellavista i el Centre Cultural de Can Ganduxer
Sortida de lleure a Barcelona. Inscripció oberta. 
15 euros inscrits / 17 euros no inscrits Més 
informació al 938 405 781
Org. Centre Municipal de Joves

Fira de Nadal a Bellavista  
11-20.30 h Plaça d’Espanya de Bellavista
Activitats infantils, parades artesanals i de 
comerços locals, benvinguda al Tió
Org. Gente del Barrio Bellavista
..................................................................................

2 diumenge
Benedicció de l’oli
10.45 h Església de Santa Maria de Llerona
Benedicció durant l’eucaristia de l’oli premsat i 
tast d’aquest a l’acabar
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona

Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

................................................................................

3 dilluns
Curs d’higiene alimentària i informació al 
consumidor
Dirigit a establiments minoristes de l’alimentació
9-13 h Can Ribas – Centre de Recursos Agraris 
Cal inscripció prèvia a salutpublica@
lesfranqueses.cat o al 938 616 360 de dl a dv 
de 8.30 a 14 h, cal indicar nom, cognoms, DNI, 
telèfon i nom de l’establiment alimentari on 
treballeu
Org. Àrea de Sanitat, Salut Púbica i Gent Gran

Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
................................................................................

4 dimarts
Espai Zero. Fem l’amic invisible
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista

VI Festa de la Infància (+info al final de l'agenda)

15 dissabte
Campionat de Catalunya de Múixing Terra
15 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Club Canicross Les Franqueses

21è Pessebre vivent de Corró d’Avall
17.30-20.30 h Església de Santa Eulàlia de Corró 
d’Avall 
Preu: 1 euro (infants) i 3 euros (adults).
Adquisició de les entrades a les taquilles del 
pessebre. 
Org. Agrupació Santa Eulàlia i Armats de Mataró

23a Fira Mercat de Nadal i 14a Fira d'Entitats
(Tota la programació al final de l'agenda)

VI Festa de la Infància (+info al final de l'agenda)
................................................................................

16 diumenge
Campionat de Catalunya de Múixing Terra
8-15 h Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt
Org. Club Canicross Les Franqueses

Fem el pessebre de Nadal
11-13 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Entre tots i totes els/les participants, dissenyem 
el pessebre del poble
Org. AVV Sant Mamet de 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

Exhibició de Nadal Club Natació Les Franqueses
17 h Complex Esportiu Municipal
Org. Club Natació LF

21è Pessebre vivent de Corró d’Avall
17.30-20.30 h Església de Santa Eulàlia de Corró 
d’Avall 
Preu: 1 euro (infants) i 3 euros (adults).
Adquisició de les entrades a les taquilles del 
pessebre. 
Org. Agrupació Santa Eulàlia i Armats de Mataró

Gran espectacle de Nadal Fantasy a càrrec 
d'Opera Show
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Per a majors de 65 anys

23a Fira Mercat de Nadal i 14a Fira d'Entitats
(Tota la programació al final de l'agenda)
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per a tots/es aquells/es que les vulguin escoltar i 
passar una bona estona
Cal inscripció prèvia per a poder assajar a 
intercanviscorals@gmail.com o al 659 642 920 
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

IV Cicle de cantautors de la vila de les 
Franqueses
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Amb Los Intocables de Mike LaMotta i Tòpics
Entrada 5 euros. Acte a benefici de La Marató de 
TV3
Amb la col·lab. del PMCEIJ
..................................................................................

23 diumenge
Nadales al carrer
11-13 h Davant de l’església de Sant Francesc 
d’Assís de Bellavista
Cal inscripció prèvia per a poder assajar a 
intercanviscorals@gmail.com o al 659 642 920 
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

III Pujada del Pessebre al Pedró de Llerona
Presentació del pessebre davant l’església de 
Santa Maria de Llerona
12 h Església de Santa Maria de Llerona
Per a la pujada no cal inscripció, per a la 
botifarrada es farà la venda de tiquets fins el 22 
de desembre al bar Nou Casal. 5 euros adults i 3 
euros petits. Menjar apte per a celíacs
Pujada amb vehicle adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda
Org. Grup de Muntanya Santa Maria de Llerona 

Exhibició de Nadal Club Patinatge Artístic Les 
Franqueses. 
17 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. Club Patinatge Artístic LF

Caga Tió! a Corró d’Amunt
18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Vine a fer cagar el Tió a Llerona
18 h Antigues Escoles de Llerona
Xocolata i coca per a grans i petits i foguera per a 
no passar fred
Org. Joves de Festes Laurona

Intent... de Pastorets 2018
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Fins a 3 anys 1 euro, de 4 a 12 anys 2 euros i a 
partir de 13 anys 7 euros

17 dilluns
Taller de Nadal. ‘La nit més llarga’, a càrrec de 
PinTamPon
18 h Biblioteca Municipal
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal o al 
938 404 388. Places limitades. A partir de 4 anys
Org. Biblioteca Municipal 
................................................................................

18 dimarts
Hora del conte especial de Nadal en anglès
Amb els contes ‘Nip Nebs’ i ‘The night before 
Christmas’, a càrrec de l’escola d’idiomes del 
municipi Llittle English
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Org. Biblioteca Municipal 

Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Celebració del perdó comunitari 
19 h Església de Sant Francesc d’Assís  de 
Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís 
..................................................................................

19 dimecres
Taller de Nadal. ‘La nit més llarga’, a càrrec de 
PinTamPon
18 h A la Sala de lectura de Can Ganduxer
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal o al 
938 404 388. Places limitades
Adreçat a infants a partir de 4 anys
Org. Biblioteca Municipal 
..................................................................................

20 dijous
Xerrada d’Advent sobre l’Èxode
19-20.30 h Església de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Ple Municipal
20 h Sala Plens Ajuntament
..................................................................................

22 dissabte
Nadales al carrer
11-13 h Des de la Residència Les Franqueses 
fins a l’Ajuntament, passant per la rambla de la 
carretera de Ribes 
Us proposem sortir al carrer a cantar nadales 

Compra d’entrades anticipades del 10 al 22 de 
desembre al 647 422 644 o al carrer Balmes, 10A 
de Corró d’Avall
Org. El Coverol grup de teatre amateur amb la 
col·lab. del PMCEIJ
..................................................................................

24 dilluns
Missa del Pollet a Corró d’Avall 
19 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Missa del Pollet a Llerona
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona

Missa vespertina de Nadal
19 h Església de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Sopar de Nadal amb persones soles
21 h Al local parroquial del carrer Barcelona, 36 
de Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Missa del Gall a Corró d’Amunt
22 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt
Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt 

Missa del Gall a Corró d’Avall
24 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
..................................................................................

25 dimarts
Missa de Nadal
11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Missa del dia de Nadal
11 h Església de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

Missa Solemne de Nadal
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
..................................................................................

26 dimecres
Missa de Sant Esteve
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida

"Si pel desembre plou, 
bon any nou"
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Els Pastorets de Marata
19 h Centre Cultural de Marata
Representació de l’obra ‘Els Pastorets’ de Josep 
Maria Folch i Torres, per la gent del poble amb 
música en viu
Preu: Taquilla inversa
Org. Centre Cultural de Marata amb la col·lab. del PMCEIJ
...................................................................................................................

28 divendres
Torneig d’Any Nou de Bàsquet
9-21 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. CB Les Franqueses
..................................................................................

29 dissabte
II Memorial Gianfranco Messagi  Categoria 
benjamí 
9 h Camp de Futbol Municipal de Corró d’Avall
Org. CF Bellavista Milan

Torneig d’Any Nou de Bàsquet
9-21 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. CB Les Franqueses

Els Pastorets de Marata
18 h Centre Cultural de Marata
Representació de l’obra ‘Els Pastorets’ de Josep 
Maria Folch i Torres, per la gent del poble amb 
música en viu
Preu: Taquilla inversa
Org. Centre Cultural de Marata amb la col·lab. del 
PMCEIJ

Moltes... Flauticitats! Claudi Arimany, flauta 
travessera i moltes altres flautes
21 h Església de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 
Centre Cultural de Marata
..................................................................................

30 diumenge
Torneig d’Any Nou de Bàsquet
9-21 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. CB Les Franqueses
Ferroviaris Via Oberta

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 Corró d’Amunt
12 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt, 
amb el cant de la Sibil·la
A càrrec dels cantaires de Corró d’Amunt, dirigit 
per Marc Tost

Els Pastorets de Marata
19 h Centre Cultural de Marata
Representació de l’obra ‘Els Pastorets’ de Josep 
Maria Folch i Torres, per la gent del poble amb 
música en viu
Preu: Taquilla inversa
..................................................................................

31 dilluns

.

1 dimarts (gener)
Missa de la Solemnitat de Santa Maria
11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Missa Solemne d’Any Nou
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
..................................................................................

3 dijous (gener)
Porta la carta al Patge Reial
Plaça de l’Espolsada
17 h Masterclass de Zumba
17 h Taller de fanalets
17.30 h Benvinguda al patge reial
17.45 h Classe oberta de Fitt Dance
17.45 h Xocolatada infantil
18.15 h Espectacle infantil
19 h Fi de festa 
Org. Associació de Botiguers, Comerciants i 
Professionals de les Franqueses 
..................................................................................

4 divendres (gener)
Recepció dels patges reials
18-20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Dinamització amb Marc Oriol i seguidament 
recepció dels patges reials
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

6 diumenge (gener)
Missa de l’Epifania del Senyor
11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Missa Solemne de l’Epifania del Senyor
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida

[ agenda ]

23a FIRA MERCAT DE NADAL I 14a FIRA 
D'ENTITATS
14,15 I 16 DE DESEMBRE

Dv. 14 de desembre 
• Espai dels bons desitjos
Canviem un desig per un somriure!!
Juga, berena, desitja... i en acabat penja el teu 
desig a l’olivera
17 h A la plaça de l'Ajuntament

Vine a berenar, jugar, maquillar-te... 
Org. Àrea d’Infància i Joventut
18.30 h Inici del cercavila amb Brass de Gitano 
Band fins l’olivera
Col·labora: L'Espai, Kinuma i Escola Bressol 
Xerric Xerrac

Ds. 15 de desembre 
• Tast d’escudella
Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2€)
A partir de les 10 h Plaça de l’Ajuntament
• Campanya donació de sang
10-14 h Can Font
Org. Banc de Sang i de Teixits
• Activitat dirigida pel CEM (45 minuts)
Col·labora amb la Marató de TV3 i fes el teu 
donatiu!
Preinscripcions a partir del 29 de novembre al 
CEM (Places limitades. En cas de places lliures 
es podrà fer la inscripció el mateix dia)
10.30 h Envelat de l’escenari
Org. Patronat Municipal Esports i CEM Complex 
Esportiu Municipal
• Acte inaugural de la XXIII Fira Mercat de 
Nadal i XIV d’Entitats
11 h Envelat d’entitats
• Concert de Nadal
11.45 h Envelat de l’escenari
Org. Associació Cor Camins
• Concert de nadales amb l’Orquestrina 
Franquesina
13 h Envelat de l’escenari
Org. PMCEIJ
• El teu monstre: Taller plàstic per a infants
16 h Envelat d’entitats
Org. Associació Educativa Espirall
• Mostra de dansa
17 h Envelat de l’escenari / Org. EnDansa
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• Desitjos nadalencs
18 h Envelat de l’escenari
Org. LF Comerç amb la col·lab. Brooklyn Dance 
Studio
• Cercavila de músics i carretonada infantil 
fins a la plaça de l’Ajuntament
18.30 h Can Font
Org. Grup de diables “Els Encendraires”
• Concert 
19 h Envelat de l’escenari
Org. Escola Municipal de Música Claudi 
Arimany

Dg. 16 de desembre 
• Botifarrada per esmorzar
A partir de les 10 h Plaça de l’Ajuntament
Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2€)
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 
• Miniarc 
10 h Plaça Joan Sanpera i Torras
Org. Club de Tir amb Arc Les Franqueses
• Ioga en família
10 h Envelat de l’escenari
A partir de 3 anys. A càrrec de Núria Burgaya 
Almuedo, facilitadora de ioga
Es recomana portar estora, manta i coixí
Org. ENEI Espai Nadó – Espai Infant
• Ball en línia 
10.45 h Envelat de l’escenari
Exhibició oberta per a tots els assistents
Org. Grup de ball en línia del Casal Gent Gran 
les Franqueses
• Sardanes amb la Cobla Premià
11.30 h Plaça de l’Ajuntament (En cas de pluja 
es farà a la sala polivalent de l’Institut El Til·ler)
Org. Sardanistes Franquesins  amb la col·lab. 
Coral Xeremella, Cor Camins i Cantaires de 
Corró
• Gegants
11.30 h Plantada davant l’Ajuntament i cercavila 
per la rambla fins a Can Font
Org. Gegants de les Franqueses 
• Ni prínceps blaus ni princeses roses Cursa de 
relleus per a tota la família i totes les edats

"Al desembre l’any acabem 
i moltes festes celebrem"

VI FESTA DE LA INFÀNCIA
14, 15, 20, 21 I 22 DE DESEMBRE

Dj. 13 de desembre
18-19.30 h Escola Colors
Taller familiar de massatges i consciència 
corporal
Inscripcions abans del 10 de desembre a 
ampaescolacolors@gmail.com. Places limitades.
Org. PMCEIJ amb la col·lab. AFA de l'Escola 
Colors

Dv. 14 de desembre
17.30 h Centre Cultural de Bellavista 
Taller de música, poemes, ritmes i murmuris
Informació i inscripcions: Del 26 de novembre 
a l'11 de desembre a infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat o al 938 405 780
Organitza ENEI amb el suport de Pla de Barris

Ds. 15 de desembre
10.30-13.30 h Centre Cultural de Bellavista
Esmorzar de contes. Un munt d’idees per triar 
lectura per als infants
Xerrada, piscolabis, chillout de contes..
Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca 

11.30 h Envelat de l’escenari
Org. Associació Mirall – Feminisme d’acció 
social
• Activitat de dansa. Bailo, luego existo
12.30 h Envelat de l’escenari
Org. LF Comerç amb la col·lab. Escola de Dansa 
Moving
• Comunicació guanyadors concurs de dibuix
13.45 h
• Mostra de dansa
17 h Envelat de l’escenari
Org. AVV de Bellavista
• Lliurament de premi al millor dibuix 2018
17.45 h Envelat de l’escenari
• Posa’t en forma
18 h Envelat de l’escenari
Org. LF Comerç amb la col·lab. Gimnàs Q i C. 
Oficial de Zumba
• Lliurament premi al millor stand 2018
19.30 h Envelat d’entitats

ACTIVITATS PERMANENTS

• Fira d’artesans
• Exposició 14a Fira d’entitats
• Exposició d’animals de granja
• Animació infantil ‘Caga Tió’ 
Ds i dg d’11 a 13.30 h
• Atraccions inflables i llits elàstics
• Circuit bicicletes i patins (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
• Bàdminton
Ds i dg de 10 a 13 h a la plaça de l’Ajuntament
Org. Secció de Bàdminton del PME
• Simulacre apagar foc
Ds i dg d’11 a 13 h a la plaça Joan Sanpera i 
Torras
Org. ADF Montseny Congost i Voluntaris de les 
Franqueses del Vallès
• 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
• Curses d’escalèxtric
Org. Centre de Modelisme les Franqueses
• Manualitats i tallers

A l’envelat d’entitats
Org. Festes Laurona, Casal d’Avis, Ass. 
Educació en el lleure La Teia, Associació 
Educativa i Formativa TBCLASS, Ass. 
Sociocultural Manà



20

[ agenda ]

CAVALCADES DE REIS

CORRÓ D'AMUNT
Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Ds. 15 de desembre 
11 h Muntem el pessebre

Ds. 22 de desembre 
18 h Caga tió
 
Dv. 4 de gener
16 h Taller de fanalets
18 h Actuació amb Marc Oriol
19 h Recepció i lliurament de cartes als patges 
reials
Org. AVV Sant Mamet de Corró d'Amunt 

LLERONA
Ds. 5 de gener Antigues Escoles de Llerona
17 h Taller de fanalets

18.25 h Els Reis recorreran Dalt Riba i 
seguidament aniran cap a la rotonda de Can 
Roig
18.30 h Sortida des de les Antigues Escoles de 
Llerona amb els fanalets a ritme de Batucada. 
Les famílies aniran a rebre a SM els Reis 
d’Orient, a la rotonda de Can Roig, després es 
tornarà caminant cap a la carpa de les Antigues 
Escoles de Llerona
19.30 h Recepció i lliurament de les cartes a SM 
els Reis d’Orient
Org. Festes Laurona

BELLAVISTA
Dv. 4 de gener
Centre Social i Cultural de Bellavista
16 h Taller de fanalets
Org. Associació de Veïns de Bellavista
18 h Xocolatada
Org. Associació de Veïns de Bellavista
Col·labora Bar del Centre Social i Cultural de 

Ds. 5 de gener
Cavalcada de Reis
17 h Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient 
al parc del Mirador en helicòpter
17.30 h Recorregut pels carrers de Bellavista 
que finalitza al Centre Cultural de Bellavista
19 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 
Majestats els Reis d’Orient
19.30 h Xocolatada 
Org. Associació de Veïns de Bellavista

CORRÓ D'AVALL
A la plaça de l’Ajuntament
12 h Taller de fanalets
16 h Taller de fanalets
16.15 h Xocolatada
16.15 h Actuació d’un grup d’animació
17.20 h Arribada de Ses Majestats els Reis 
d’Orient a la plaça Joan Sanpera en 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 de l’Escola Camins, Associació 
d’Educació en el Lleure la Teia, Associació 
Esportiva Handbol les Franqueses, Associació 
Growing, Centre Municipal de Joves de Corró 
d’Avall, Centre de Modelisme, Clàssic Car les 
Franqueses, Comissió de Festa Major de Corró 
d’Avall, Grup de Diables els Encendraires,  Club 
de Basquet les Franqueses

Municipal o al 938 404 388
Servei d’acollida gratuït pels infants a partir dels 
3 anys mentre duri la xerrada
Org. Biblioteca Municipal i Pla de Barris

11-12.30 h Centre Cultural de Bellavista
Taller familiar de galetes
Places limitades
Informació i inscripcions a infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat o al 938 405 780
Org. AVV Gente del Barrio Bellavista amb el 
suport de Pla de Barris

Dj. 20 de desembre
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Hora del conte especial de Nadal. ‘Els músics de 
Bremen’
A càrrec de la Cia. Xip Xap
Org. Biblioteca Municipal i Pla de Barris

Dv. 21 de desembre
18 h Centre Cultural de Bellavista
Representació de l’obra de teatre: ‘Mirant endins, 
mirant enfora’Pica-pica popular
Jocs populars per a tota la família
Org. Infància i Joventut - Educació amb el suport 
de Pla de Barris

Ds. 22 de desembre
10.30 h Plaça Major de Bellavista
Xocolatada Taller de fanalets
Jocs per a tota la família
Tallers i activitats de Nadal
Exhibicions – taller de Sardanes i Break dance
Activitats: La carpa dels contes, jocs de fira, 
crispetes, cotó de sucre, tast d’instruments, la 
panera dels tresors
Final de festa amb Set de So
Org. Infància i Joventut amb el suport de Pla de 
Barris

ACTIVITATS I 
CURSOS
CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 
manteniment i repartiment.
Dj, 13 i 20 de desembre, de 17.15 a 18.30 h 
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Dv, 7, 14 i 21 de desembre, de 17.15 a 18.30 h 
Centre Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 4, 11 i 18 de desembre, de 17.15 a 18.30 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

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
A partir de 12 anys
Sala d’estudi (a partir de les 17.30 h). Un espai 
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

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE NADAL

Del 24 de desembre al 7 de gener
8 a 9 h Acollida matí
9 a 13 h Matí
13 a 15 h Menjador
15 a 17 h Tarda

Servei educatiu de lleure amb activitats lúdiques, 
tallers, jocs, excursions...

Preu: 65 euros per infant i 55 euros per al segon 
o més germans. Informació: 938 405 781 / 938 
466 506 Inscripcions: del 10 al 21 de desembre 
per als infants empadronats al municipi i del 17 
al 21 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, 
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L’agenda queda subjecta a 
possibles canvis. 
www.lesfranqueses.cat

"A l’hivern, 
el millor amic és un bon abric" 

ACTIVITATS ENEI
• Ioga per a embarassades. Un espai per 
l’autoconeixement a partir de la connexió amb el 
cos, les emocions i la respiració.
Cal inscripció prèvia
Dl de 17 a 18.30 h, Centre Cultural de Bellavista

• Espai familiar d’anglès en família/nadons. 
Els tallers d’anglès en família són una ocasió 
per aprendre la llengua a partir del joc, l’art i 
l’experiència vivencial
Dm de 17.50 a 18.45 h, Escola Bellavista – Joan 
Camps
Cal inscripció prèvia. Places limitades

• Biodansa en família. Les famílies participen 
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles 
afectius i facilitant noves formes de relacionar-se 
biodansant
Dv, 14 de desembre, de 17.30 a 18.30 h, Centre 
Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant

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 pintura
Dl. o dj, de 17 a 19h, amb Elisa Martínez
Més informació a veinscorro@gmail.com
Org. AV Sant Mamet de Corró d'Amunt

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: 
Formació per l’ocupació:
Anglès nivell B1 (preparació i examen PET)
Inici al  mes de desembre, de dl a dv de 9.15 - 14.15 
h. Curs de 280 hores.
Imprescindible portar el DNI i títol de graduat 
escolar o batxillerat elemental o superior.

REEMPRESA: Aprofita l'oportunitat d'un negoci 
en funcionament
20 de desembre de 2018 de 9.30-11.30 h
Tots els cursos estan subvencionats per 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,  pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya o per la Diputació 
de Barcelona
Més informació i inscripcions a Can Ribas-Centre 
de Recursos Agraris, de dl a dv de 8.30-14 h i dm 
i dj de 16-18 h o al 938 443 040 / dinamitzacio@
lesfranqueses.cat

CURSOS DE LA CÍVICA

Cursos ofimàtica
· Word avançat
15, 17, 22 i 24 de gener de 17 a 20 h (12 hores)
· Excel 1
29, 30 de gener i 5, 7, 12, 14 i 19 de febrer de 17 a 
20 h (21 hores)
· Access
21, 26 i 28 de febrer de 17 a 20 h (9 hores)
· Excel 2
5, 7, 12, 14, 21, 26 i 28 de març de 17 a 20 h (21 
hores)
· Power Point 
1, 3 i 8 d'ocubre de 17 a 20 h (9 hores)
· Photoshop 
10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 d'octubre de 17 a 20 h 
(21 hores)
Tots els cursos s'imparteixen al Centre Cultural 
de Bellavista i són oberts a tothom, amb 
prioritat als residents de les Franqueses.
Cal portar portar ordinador portàtil. 

Incripcions a la Biblioteca Municipal o al telèfon 
938 404 388
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d'Avall

convivències, etc.
De dl a ds de 16.30 a 18.30 h 
Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de Bellavista
Dm, 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
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Francesc Colomé
President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates

SEGUIM AVANÇANT A POC A POC EN LA TARIFACIÓ SOCIAL. Des de fa 3 anys gaudim del sistema de tarifació social i del reglament de 
subvencions per a fer front el pagament de la taxa de l’IBI segons la renda. Les dues propostes van ser una de les principals lluites que hem 
guanyat a l'ajuntament, tot i que és una excepció, ja que encara podríem aplicar altres mesures que tot i que hem proposat, i que ajudarien a 
les famílies amb dificultats econòmiques a fer front a pagaments, no es volen portar endavant.
Seguim en un context de cronificació de la pobresa, de precarietat laboral, d’atur, de dificultat per garantir àpats a les criatures, i on les 
necessitats de resposta a situacions d’emergència social i pobresa energètica es troben en el dia a dia. Des de l’administració local no 
podem defugir aquest tema quan a més a més portem cinc anys de creixement econòmic que no veiem reflectit de cap manera en el dia a 
dia de la majoria de famílies.
Considerem que sempre que sigui possible legalment totes les taxes, preus públics i impostos municipals han de constituir-se en uns 
principis de fiscalitat amb criteri d’equitat i que han de respondre al principi bàsic que pagui més qui més té, per redistribuir la càrrega fiscal 
sense carregar les classes populars.
Celebrem que s'ampliï la tarifació social, tot i que es podria haver fet des del principi, destinant-hi més recursos. És un tema pendent per 
l’equip de govern que no ha assolit els mínims que li reclamàvem la ciutadania.
Cal fer la feina de publicitar la tarifació social, ja que no pot ser que els ajuts que es donen es quedin deserts per desconeixement. Així 
doncs, animem a tota la població en risc social i/o en dificultats econòmiques que s'informi amb les persones de l'àrea de Polítiques Socials.

Davant les gravíssimes acusacions als dirigents independentistes i líders socials que han formulat tant la Fiscalia com 
l'Advocacia de l'Estat en relació a la causa de l'1 d'octubre, el Partit Demòcrata manifesta el següent:
1.- Expressem la més rotunda disconformitat i rebuig a unes qualificacions que res tenen a veure amb el fets que van tenir lloc 
a Catalunya la tardor de 2017.
2.- Denunciem l'actitud hostil, agressiva, injusta i venjativa per part de la judicatura espanyola i molt particularment de les 
forces de seguretat espanyoles, la jutgessa Lamela i el jutge Llarena que han inventat un relat fals qüestionat i invalidat cada 
vegada més dins i fora de l'Estat espanyol.
3.- Lamentem la incapacitat del govern de Pedro Sánchez de reconduir al terreny polític un conflicte polític. El plet català 
demana solucions dialogades i basades en el respecte a la voluntat de la societat catalana expressada democràticament a les 
urnes, no en les togues ni en els tribunals.
4.- Reiterem que sense l'abordatge en clau política de la situació catalana i amb el manteniment de l'assetjament judicial al 
moviment independentista serà impossible mantenir cap mena de col·laboració amb el govern espanyol.
5.- Traslladem tot el suport, solidaritat i escalf als presos polítics, als exiliats i a les seves famílies. Avui més que mai tenen al 
Partit Demòcrata al seu costat i donem suport a totes les actuacions que es facin en solidaritat amb els presos polítics i exiliats.

PER UN SERVEI DE MENJADOR, EDUCATIU I UNIVERSAL. Us volem fer arribar el que suposa el servei de menjador en un centre 
educatiu. És un servei que no forma part del temps lectiu, però cal reconsiderar-lo com un temps educatiu també, té un impacte directe 
en el creixement, la socialització, l’educació en una alimentació saludable, equilibrada dels infants, i en especial per aquells de famílies 
més vulnerables. Cal tenir present que un 30% del temps que els infants passen a l’escola ho fan al menjador. Per tant és un espai 
on es produeixen la majoria de conflictes que es desenvolupen als centres docents. Ha d’estar estretament vinculat i plantejat des del 
projecte educatiu de centre. Cal garantir la igualtat d’oportunitats amb l’objectiu que cap alumne en pugi quedar exclòs per motius 
econòmics. Per tot això el PSC demana reconèixer el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter 
universal no obligatori, que cal integrar en el currículum educatiu, en els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, 
primària i secundària. Establir les ràtios màximes de nombre d’alumnes per professionals que permetin una bona atenció de l’alumnat 
i el desenvolupament de la tasca educativa durant aquests temps. Aquestes ràtios s’hauran d’adequar als diferents cicles eductius. 
Trobar la fórmula legal o acord polític amb tots els Consells Comarcals i la comunitat educativa, per fer possible que les AMPA/AFA 
que ho desitgin i tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar fins 
que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat educativa. 

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

José Antonio Aguilera
Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
[PSC-CP]

[ grups polítics ]
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal [ERC-AM]

Ja som al desembre. S’atansen les festes de Nadal. Fem arribar a tota la bona gent de les Franqueses el nostres millors desitjos 
per aquestes dates quan famílies i amics es retroben. Us demanem un record ben especial per als nostres presos (i preses) 
polítics i per a les seves famílies que molt probablement patiran un segon Nadal d’absència i de tristor. Recordeu que, amb llaç 
o sense, de dretes o d’esquerres, independentistes o no, som majoria els que els volem a casa i denunciem la injustícia del seu 
empresonament.  A la resta, a la minoria del “a por ellos”, de la indiferència davant la violència policial del primer d’octubre, 
els que justifiqueu les actuacions humiliants de la justícia espanyola basades en informes falsejats i orientades només a la 
venjança i l’escarment, els del 155, els que amb mentides mil cop repetides instigueu la violència que voldríeu i que la majoria 
ens neguem a acceptar, potser us hauríem de desitjar que passeu un Nadal com el dels presos polítics i les seves famílies. 
Potser hauríeu de patir l’absència d’una persona estimada o, millor encara, hauríeu de ser vosaltres els absents i que, si algú 
us estima, pateixi com els familiars, amics i bona gent en general patim l’absència dels presos i preses.  Però afortunadament, 
nosaltres no som com vosaltres. Bones festes per a tothom. 
I al gener passaran els Reis d’orient. I com que l’any que ve tindrem eleccions  i tots heu fet bondat, de part del govern municipal 
aniran portant (des d’ara fins al maig, tard i malament) parcs infantils, nous edificis municipals,  obres endarrerides, i moltes, 
moltes promeses. En parlem al proper butlletí. 

PER QUÈ NO FEM ELS HORTS URBANS?
Ja fa temps, es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament la posada en marxa del projecte d’Horts Urbans, en un terreny municipal, 
per tal d’ajudar les famílies més necessitades del municipi, a nivell econòmic, social o personal. Però curiosament, aquest 
acord pres pel màxim òrgan de l’Ajuntament, i que no pot ser modificat ni tampoc silenciat per ningú, no s’està portant a terme 
perquè el govern municipal no el deixa realitzar per qüestions no explicades, ni polítiques ni jurídiques. 
Per tant, ens trobem en una situació no gaire correcta, doncs un acord pres pel Ple l’Ajuntament no es porta a terme perquè 
algú, injustificadament, no vol fer-ho. Aquest fet no és gens correcte ni apropiat, ni jurídicament, ni democràticament, i posa 
en qüestió moltes coses que després la nostra ciutadania no entén. I la veritat és que fa molta falta que hi hagi un projecte com 
aquest perquè és molt necessari.

Personalidades y Matemáticas…
Hay cuatro tipos de operaciones matemáticas básicas:  suma, resta, multiplicación y división.  De igual forma podemos 
diferenciar a la gente en dos grandes grupos:  personas que suman y multiplican, y las que restan y dividen. Las dos grandes 
preguntas que tenemos que hacernos es qué tipo de persona estamos siendo dentro de la sociedad en la que vivimos y por 
qué tipo de personas nos rodeamos cada día?  Por aquellos que suman y multiplican, o sea por aquellos que te traen buenos 
propósitos, aquellos que enaltecen tus acciones y valoran tu trabajo?  Aquellos que multiplican tu bienestar, te dan fuerza y le 
aportan positivismo a tu vida?  Por aquellos que luchan por su comunidad, para que ésta se transforme y sea cada vez mejor?  
O por el contrario, nos estamos rodeando por aquellas personas que restan y dividen?  Aquellos que nos dejan un trago amargo 
cuando les vemos; aquellos que siempre se están quejando y haciendo comentarios negativos, de los que dividen matrimonios, 
familias, vecindarios, empresas, porque nunca ven lo bueno y solo miran lo malo?  Hay gente que, hagas lo que hagas, siempre 
encontrará la forma de desvirtuar tu esfuerzo y minimizar tu trabajo.
Quizás esto es lícito y válido, pero no todo nos edifica; debemos aprender a ser selectivos con lo que pensamos, hablamos, 
hacemos y con las personas con las que nos rodeamos.  Podemos hacer con nuestras vidas lo que queramos, pero de lo que 
decidamos pensar, hablar, hacer y con quién relacionarnos, va a depender mucho lo que seamos en la vida.  Sumar y multiplicar 
siempre, siempre será mejor que restar y dividir!!       

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses [CpF]

Martha Edel
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya [PPC]
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