
Llerona
Dissabte 5 de gener
Cavalcada de Reis
17 h Taller de fanalets. Consell del Poble de Llerona
18.25 h Els reis recorreran Dalt Riba i seguida-
ment aniran cap a la rotonda de Can Roig. 
18.30 h Sortida des del Consell del Poble de 
Llerona amb els fanalets a ritme de batucada. 
Les famílies aniran a rebre a Ses Majestats els 
Reis Mags de l’Orient a la rotonda de Can Roig. 
Després es retornarà caminant cap a l’envelat 
del Consell del Poble de Llerona
19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 
Majestats els Reis d’Orient
Org. Festes Laurona

Corró d’Amunt
Al Consell del Poble de Corró d’Amunt
Dissabte 15 de desembre
11 h Muntem el pessebre
Dissabte 22 de desembre
18 h Caguem el Tió 
Divendres 4 de gener
16 h Taller de fanalets
18 h Actuació de Marc Oriol
19 h Recepció i lliurament de cartes als patges 
reials
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet 
de Corró d’Amunt

Bellavista
Divendres 4 de gener
Al Centre Social i Cultural de Bellavista
16 h Taller de fanalets
18 h Xocolatada 
Org. Associació de Veïns de Bellavista
Col·labora bar del Centre Social i Cultural de Bellavista

Dissabte 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 �nalitza 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
Dissabte 5 de gener
Cavalcada de Reis
A la Plaça de l’Ajuntament
12 h i 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 Growing, 
Associació d’Educació en el Lleure la Teia, Associació 
Esportiva Handbol les Franqueses, Centre Municipal de 
Joves de Corró d’Avall, Centre de Modelisme, Clàssic Car 
les Franqueses, Comissió de Festa Major de Corró d’Avall, 
Grup de Diables els Encendraires, Club de Basquet les 
Franqueses.

L’Alcalde de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé i Tenas i la regidora de Cultura, Infància i Joventut, 
Marina Ginestí Crusells, us conviden a assistir a les cavalcades que s’organitzen al nostre municipi.

CAVALCADA 
DE REIS

Els Reis de Corró d’Avall i de Bellavista arribaran per aire !!!



CONSELLS de SEGURETAT
per a una CAVALCADA SEGURA

1.   Porteu  roba còmoda i adequada per no passar fred i poder acompanyar 
la cavalcada.

2.   Si aneu amb nens porteu-los a coll o de la mà. En cap cas no els perdeu 
de vista.

3.   Pareu atenció a la gent gran i a les persones dependents.

4.  Estigueu atents a les indicacions dels agents municipals i dels 
organitzadors de la cavalcada. 

5.   No envaïu l’espai del recorregut ni el travesseu en el moment de la 
cavalcada. 

6.   Manteniu-vos allunyats dels vehicles i carrosses.

7.   No correu, mantingueu un pas tranquil i calmat. 

8.   No pugeu a les baranes, tanques o d’altres elements que puguin ser 
perillosos.

9.   Porteu la documentació personal. En el cas dels nens, gent gran i 
discapacitats psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon 
de contacte i feu que la portin en un lloc visible, per si es perden.

10.  En el lliurament de cartes, manteniu la cua amb calma i deixeu espai 
suficient, especialment per al més petits, la gent gran i les persones 
dependents.

11.  Finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, 
respectant l’ordre de sortida. No oblideu els vostres objectes personals.

12.  Per seguretat, no es llençaran caramels fins a l’inici de la rambla.

En cas de necessitat o d’emergència
Us podeu adreçar als agents municipals i demanar ajut 

als col·laboradors de l’organització o trucar al telèfon 112

Manteniu la calma i seguiu les indicacions dels serveis operatius


