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[ telèfons d’interès ]
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
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[ editorial ]

A

[ sumari ]

tenent que a data del tancament d’aquest butlletí encara no s’ha constituït
el consistori derivat dels resultats de les eleccions municipals del passat
26 de maig, aquest número no inclou editorial.
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[ actualitat ]
Junts per les Franqueses guanya
les eleccions municipals

El PSC puja en nombre de regidors, IEC-AM n’obté 3 i C’s i la CUP
entren a l’Ajuntament

D

urant tota la jornada electoral del 26 de maig ja s’intuïa que la participació
seria més elevada que als comicis anteriors, celebrats l’any 2015.
Finalment, a les 20 hores, els números ho ratificaven amb una participació
del 59,73%, mentre que al 2015 eren del 51,48%. En nombre de vots, això vol
dir que van votar 8.411 ciutadans dels 14.082 electors que podrien exercir el seu
dret a vot. L’any 2015 van votar 7.024 persones amb un cens de 13.644.
Aquests números ens ajuden a situar-nos en els resultats de les últimes eleccions
municipals. Junts per Catalunya, candidatura encapçalada per Francesc Colomé,
ha estat la força més votada amb 2.762 vots, més de 1.000 vots que a les últimes
eleccions. Una xifra que l’ha portat a revalidar els 6 regidors que tenia a l’anterior
legislatura. La segona força de les Franqueses és el Partit dels Socialistes de
Catalunya amb 2.280 vots, més de 1.200 vots que als comicis de 2015, i per tant un
augment de 3 a 5 regidors.
La confluència d’Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal (IEC-AM) tindrà
3 regidors a l’Ajuntament amb 1.509 vots. El Partit Popular no ha revalidat la
regidora que tenien i, per tant, ha quedat sense representació, però sí han entrat
nous partits. Ciutadans Partido de la Ciudadania ha aconseguit 799 vots i dos
regidors, i Sal – Candidatura d’Unitat Popular –Alternativa Municipalista 470 i 1
regidora. El ple de constitució serà el 15 de juny.

REGIDORS AL CONSISTORI DURANT
LA LEGISLATURA 2019-2023
Junts per les Franqueses
1. Francesc Colomé i Tenas
2. Marina Ginestí i Crusells
3. Moises Torres i Enrique
4. Montse Vila i Fortuny
5. Jordi Ganduxé i Pascual
6. Sonia Tena i Belmonte
Partit dels Socialistes de Catalunya
1. Juan Antonio Corchado Ponce
2. Marta Reche Lavado
3. José Antonio Aguilera Galera
4. Marta Sánchez Jiménez
5. Juan Antonio Marín Martínez
Imagina Esquerra en Comú – Acord
Municipal
1. Rafael Bernabé Pérez
2. Imma Ortega i Martí
3. Àngel Profitós i Martí
Ciutadans-Partido de la Ciudadania
1. Amador Doncel Márquez
2. Francisco Domínguez Velarde
Sal – Candidatura d’Unitat Popular –
Alternativa Municipalista
1. Maria Forns

Francesc Colomé (JxLF-Junts)

Juan Antonio Corchado (PSC-CP)

Rafael Bernabé (IEC-AM)

Amador Doncel (Cs)
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Maria Forns (SAL-CUP-AMUNT)
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[ actualitat ]
El diumenge 9 de juny, inauguració del
nou Casal Cultural de Llerona

Toc Toc Teatre Laurona representarà l’obra “Si les parets
parlessin...”, una recreació de la inauguració del Casal de fa 60 anys

E

l diumenge 9 de juny tindrà lloc la inauguració del nou
Casal Cultural de Llerona, després de l’actuació de
condicionament i remodelació d’aquesta instal·lació,
inclosa en la segona fase de renovació i ampliació de la
zona esportiva i d’equipaments de Llerona.
L’acte començarà amb la recepció i seguici a l’entrada del
camí que va a la rectoria i al casal, a càrrec de Gumbo Jass
Band, a les 12 h del migdia. Continuarà, a les 12.15 h, amb
la representació de l’obra “Si les parets parlessin...”, de
Toc Toc Teatre Laurona i, finalment, a les 12.45 h, hi haurà
concert de jazz, amb Gumbo Jass Band i aperitiu per als
assistents.
L’obra “Si les parets parlessin...”, creada especialment per a
l’ocasió, trasllada l’acció a la inauguració del casal de fa 60
anys i a la societat de Llerona d’aquell temps. La representació
anirà a càrrec d’Andreu Galán, Josep Pujol, Jordi Junqueres,
Montse Vilaró, Maria Estragués, Maria Serra, Domènec,
Assumpta Camprubí, Josep Sobrevia, Montse Vilarrasa,
Araceli Mérida, Martina Junqueras, Carme Espinasa, Marçal
Galán, Joaquim Puigdomènec, M. Àngels Perallada, Sandra
Rosique, Sara Romero, Meritxell Nomen, Joel Carles i Dani
Carles, amb la direcció de Mar Garriga.
Les entrades per veure la representació es repartiran el
mateix dia de la inauguració al Casal Cultural de Llerona i la
capacitat és limitada.
El nou Casal Cultural de Llerona
L’actuació al Casal de Llerona ha consistit en el condicionament
i en l’ampliació de la sala de butaques com a sala d’usos
múltiples, amb capacitat per a 137 persones, millorant-ne,
al mateix temps, les prestacions tèrmiques i acústiques. El
projecte ha inclòs, també, la substitució de les instal·lacions
existents d’electricitat i d’enllumenat i la incorporació de
nous sistemes de climatització, aigua, veu, dades, antena de
tv i seguretat.
També s’han enderrocat els revestiments i el fals sostre de la
sala, deixant al descobert els elements estructurals originals i
s’ha substituït la coberta, que tenia problemes d’estanqueïtat.
La construcció d’un annex destinat a lavabos i l’adaptació de
l’accés a l’equipament per a persones amb mobilitat reduïda,
han completat les obres del nou Casal Cultural de Llerona,
que han tingut un pressupost de 357.950,95 euros (iva inclòs).
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Un agent cívic vetlla pel bon funcionament
del Parc del Falgar i la Verneda

Hi serà els divendres, dissabtes i diumenges per informar als usuaris
i assegurar el compliment de la normativa

E

l Parc del Falgar i la Verneda forma part de la Xarxa
Natura 2000 i, per tant, és important fer compatible
l’accés de visitants amb la conservació de la zona. És
per aquest motiu que des del mes de maig, aquest
espai d’interès natural disposa d’un agent cívic que vetlla pel
compliment de la seva normativa.

prèvia tramitada al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de
l’Ajuntament de les Franqueses.

El servei s’ha posat en marxa a finals del mes de maig amb
l’horari següent: fins a l’1 d’octubre, divendres, de 17 a 20
hores, dissabtes, de 13 a 15 i de 16 a 20 hores, i diumenges,
d’11 a 15 i de 16 a 20 hores; a partir de l’1 d’octubre, divendres
de 15 a 18 hores, i dissabtes i diumenges, de 10 a 18 hores.
Les tasques d’aquest agent cívic són informar als usuaris de
la normativa del Parc del Falgar i la Verneda, així com vetllar
pel seu compliment.

A partir d’ara, l’agent cívic treballarà per assegurar el
compliment d’aquesta normativa, així com resoldre els
possibles dubtes dels usuaris. La implicació de tots és molt
important per preservar un espai pensat per l’esbarjo, però
també de protecció natural. La zona humida, la zona dels
llacs, per exemple, és on no s’hi ha instal·lat cap element
per potenciar l’activitat humana i on s’ha de tenir una cura
especial en el respecte cap a la fauna i la flora.

Us recordem que tot el parc disposa d’uns cartells on
consultar la normativa i els consells. La circulació de vehicles
motoritzats a l’interior del parc és restringida, només s’hi
pot accedir a peu, amb bicicleta o amb vehicles de serveis.
Cal respectar els elements naturals, la fauna. Està prohibida
la caça, la pesca o la captura o alliberament de cap animal.
Als llacs, no s’hi permeten el bany de persones ni animals
domèstics, així com llençar qualsevol elements, incloses
pedres, dins l’aigual. Els animals domèstics no poden entrar
a la zona de jocs i descans. I la resta del parc, han d’anar
lligats i controlats en tot moment. A la zona d’aparcament
del parc hi ha col·locats diversos contenidors per dipositar
les deixalles, que generi la vostra visita. Les festes infantils
només estan permeses a la zona de jocs amb una autorització

L'agent cívic hi serà els divendres, dissabtes i diumenges

L’incompliment de les normes del Parc del Falgar i la Verneda
podrà comportar una sanció de fins a 900 euros, d’acord amb
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana.
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[ actualitat ]
La família de Francesc Montserrat
diposita el seu fons a l’Arxiu Municipal
La Comissió de Nomenclàtor debatrà si dedica un carrer o una
plaça a l’últim alcalde republicà

F

rancesc Montserrat va ser l’alcalde de les Franqueses
del Vallès entre els anys 1936 i 1938, convertint-se
en l’últim batlle republicà. El seu compromís amb la
política municipal li va suposar l’empresonament. És
durant aquest època, la seva estada a la presó, que Montserrat
manté comunicació amb la seva parella i la seva filla.
Ara, la seva família ha dipositat unes 300 d’aquestes cartes
personals, fotografies i documents a l’Arxiu Municipal. “La
donació es composa de totes els documents originals i la seva
digitalització”, ha explicat el nét de l’últim alcalde republicà,
Francesc Martínez Montserrat, durant l’acte de donació. El
nét de Montserrat també ha destacat la importància de la
publicació del llibre “Del somni republicà a la foscor de la
dictadura. Francesc Montserrat Fontcuberta, alcalde de les
Franqueses (1936-1938)”, que ha editat l’Ajuntament amb la
Col·lecció les Franqueses. Es tracta d’una publicació inclosa
en el programa de Commemoració del 80è Aniversari del
Bombardeig de les Franqueses. “Ell va dir que amb totes les
seves vivències es podria escriure un llibre i s’ha aconseguit.
Explica la història d’un poble en moments tan difícils...”, ha
afegit Montserrat.

La família de Francesc Montserrat revisant la documentació depositada a
l'Arxiu Municipal. Foto Ramon Ferrandis

Nomenclàtor la primera proposta serà posar el nom de l’últim
alcalde republicà a un carrer o una plaça del municipi. ERC ja
ho va demanar fa temps i nosaltres també ho demanarem”, va
anunciar Colomé.
La tasca de recuperació de memòria històrica continua amb la
recerca de documentació que tingui relació amb el municipi.
Totes aquelles persones que disposin de material es poden
posar en contacte amb l’arxiu mitjançant correu electrònic
arxiu@lesfranqueses.cat o trucant al telèfon 93 846 76 76.
Cap a finals d’any, l’Ajuntament de les Franqueses té previst fer
un acte de reconeixement a les persones que han cedit o donat
material.

Moment de la signatura de donació de fons de Francesc Montserrat.
Foto Ramon Ferrandis

L’Arxiu Municipal custodia ara la documentació. “A partir d’ara
es faran les tasques arxivístiques corresponents i aviat estaran
disponibles per a tothom qui les vulgui consultar. També tenim
la intenció de penjar una mostra d’aquestes cartes a la pàgina
web de l’Ajuntament per fer-les accessibles a tothom”, ha
explicat la responsable de l’Arxiu Municipal Maria Guàrdia.
Durant l’acte de donació el 20 de maig, l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé, va fer referència a la petició
que ha fet la família de donar el nom de Francesc Montserrat
a algun espai del municipi. “A la propera Comissió de
8

Part del fons dipositat a l'Arxiu Municipal de les Franqueses

[ actualitat ]
L'Escola Joan Sanpera clou l'Erasmus+

Take the e+train ha suposat dos anys de feina i la col.laboració amb
escoles de cinc països de la Unió Europea

E

l mes de maig del curs 2018-2019 serà recordat a l'Escola
Joan Sanpera i Torras com un mes especial. Ha estat
el moment de cloure l'Erasmus+ que l'escola ha liderat
durant els darrers dos cursos. Durant una setmana,
alumnes, mestres i famílies, han conviscut amb les delegacions
dels cinc països europeus que han compartit el projecte amb el
centre educatiu de les Franqueses: Polònia, Grècia, Itàlia, Lituània
i Eslovàquia. L'estada ha servit per acabar de muntar i posar en
marxa la maqueta ferroviària que ha estat el fil conductor del
projecte, una maqueta que s'ha realitzat amb la col·laboració del
Centre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta. La visita a les Franqueses
també ha servit per realitzar activitats cultural i visites conjuntes.
Take the e+train

El projecte europeu comença
a funcionar a principis del curs
2017-2018 amb la coordinació
de l'Escola Joan Sanpere i la
participació de cinc escoles de
primària de diversos països
mediterranis i de l'est d'Europa.
L'objectiu final és treballar conjuntament amb el tren com a
fil conductor, un mitjà de transport que facilita la proximitat i la
comunicació entre països de la UE . El projecte es materialitzarà
a través de diversos materials creats cooperativament pels
participants: una maqueta, un cançoner, un logotip, una mascota
i un conte cooperatiu, entre d'altres. Aquests materials, però,
seran només la prova física d'una feina molt més transversal,
pedagògica i social.
Aprendre a treballar de manera cooperativa
Durant la realització del projecte s'ha instaurat i potenciat el
treball cooperatiu com a metodologia d'aprenentatge i com a
base per a la resolució de conflictes als centres participants. Un
treball cooperatiu realitzat presencialment en els diversos viatges
i desplaçaments realitzats durant aquests dos cursos i, sobretot,

desenvolupat gràcies a les noves
tecnologies que, a més a més
de connectar els alumnes i els
professors separats per milers
de quilòmetres de distància,
han ajudat a desenvolupar
competències acadèmiques i
socials.
La
realització
d'aquest
Erasmus+ també ha donat fruïts en altres camps com la
capacitació en la resolució de problemes, l'aprenentatge en un
entorn virtual, la millora de les competències lingüístiques en
llengua anglesa, la conscienciació ecològica, el coneixement de
l'Europa dels ciutadans, el desenvolupament d'actituds obertes
i tolerants vers altres cultures, l'enriquiment de la pràctica
educativa dels mestres i la potenciació de la integració social.
2017-2019, dos anys de feina
Els resultats d'aquest projecte
europeu, més enllà de la part
pedagògica,
també
s'han
materialitzat en forma d'objectes
i materials. El més vistós és
la maqueta, construïda per
mòduls a cada escola i acoblada
a l'Escola Joan Sanpera. També
s'ha gravat un cd amb les
cançons sobre trens proposades
i interpretades pels diferents
països participants. S'ha creat
i editat un conte cooperatiu, on cada escola ha escrit un capítol.
El projecte ha escollit una mascota i un logotip a través d'un
concurs. S'ha celebrat una setmana monogràfica a cada centre i
s'ha realitzat un petit estudi sobre l'ús del transport públic i els
beneficis per al medi ambient.
En definititva, han estat dos anys de feina, de viatges i, sobretot, de
noves experiències i aprenentatges.

Comencen les preinscripcions al Centre de Formació d'Adults Bellavista

E

l CFA Bellavista ja prepara el curs 2019-2020 durant
aquest mes de juny obrirà el període de preinscripció. Serà
entre els dies 18 i 25 de juny. Els cursos que ofereix aquest
servei són, en l'àrea de llengües, els nivells A1 i A2 de català,
castellà i anglès; els nivells 1 i 2 d'informàtica amb certificació
ACTIC per a la funció pública; graduat en ESO a distància,
preparació de les proves d'accés al cicles de Grau Superior i
cursos per aprendre a llegir i escriure i conèixer l'entorn.
L'horari de les preinscripcions és dilluns, dimecres i
10

divendres de 10 a 12 h i dimarts i dijous de 17 a 19 h. Per
a més informació, us podeu acostar al Centre de Formació
d'Adults al carrer Rosselló, 37, trucar al 938 402 653 o entrar
al web del servei http://agora.xtec.cat/cfbellavista.
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[matriculacions curs 2019-2020]
Les matriculacions a les Escoles Bressol
Municipals seran entre el 19 i el 26 de juny
EBM LES TRES BESSONES
Dimarts i dijous de 9.30 a 11h.
Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 17 h.
EBM CAVALL FORT
Dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a 11h.
Dimarts i dijous de 16 a 17 h.
EBM EL GEGANT DEL PI
Dimarts, dijous i divendres de 9.30 a 11h.
Dilluns i dimecres de 16 a 17 h.

Les matriculacions de P3 a 1r de l'ESO
seran entre el 20 i el 26 de juny
ESCOLA GUERAU DE LIOST
De dl. a dv. de 9 a 13 h i de 15 a 16.30 h.
ESCOLA BELLAVISTA-JOAN CAMPS
De dl. a dv. de 9 a 13 h i de 15 a 16.30 h.
ESCOLA COLORS
De dl. a dv. de 9 a 12.30 h.
ESCOLA CAMINS
De dl. a dv. de 9 a 14 h i de 15 a 16.30 h.
ESCOLA JOAN SANPERA I TORRAS
De dl. a dv. de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.

Matriculacions a estudis postobligatoris
BATXILLERAT del 9 al 15 de juliol a les secretaries
dels instituts Lauro i el Til·ler
CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG del 9 al
15 de juliol a la secretaria de l'Institut Lauro.
Ampliació de la preinscripció el 3 i 4 de setembre i
matriculació, el 9 i 10 de setembre.
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR del 18 al
23 de juliol a la secretaria de l'Institut Lauro

INSTITUT LAURO
De 9 a 12.30 h. tots els dies
i dimecres, de 15.20 a 16.50 h.
INSTITUT EL TIL·LER
De dilluns a divendres
de 8.30 a 10 h. i d'11 a 14 h.

Les matriculacions de 2n, 3r i 4t d'ESO
seran entre el 27 de juny i el 3 de juliol als
instituts el Til·ler i Lauro en els mateixos
horaris que la resta de cursos.
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[ les Franqueses en imatges ]
V Trobada de Bèsties i 30a Fira de Sant Ponç
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17a Caminada Popular de les Franqueses
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[ actualitat ]
La Biblioteca Municipal aposta per la
divulgació científica

Ciència i la tecnologia són protagonistes de moltes de les activitats,
tallers i cicles programats

L

a divulgació científica i tecnològica han jugat un paper
important a la Biblioteca Municipal, durant els darrers
mesos. Aquest servei ha apostat enguany per potenciar
activitats, programes i tallers relacionats amb
aquestes àrees de coneixement. L'objectiu ha estat posar el
coneixement científic i tecnològic a l'abast de tothom a través
d'una programació per a totes les edats, lúdica i rigorosa que
permeti visibilitzar el seu paper fonamental en el dia a dia i
que ajudi a millorar la comprensió de l'entorn.
La biblioteca ja està preparant les activitats per al any
i la ciència tornarà a tenir un lloc destacat en la seva
programació. Es repetirà l'experiència del Febrer Científic,
que inclourà, la Matinal Astronòmica i els tallers, hora del
conte, tertúlies i conferències per a infants i joves. També es
mantindrà, durant el mes de maig, la Matinal Ornitològica. La
ciència, per tant, omplirà bona part de la programació de la
Biblioteca Municipal i convidarà petits i grans a gaudir-ne a
través d'activitats lúdiques, educatives i engrescadores com
les realitzades durant el curs que acaba.

Exposició sobre el retorn de la llúdriga al Congost a la Biblioteca Municipal

Febrer, el mes més científic
Per primera vegada i durant un mes seguit, la biblioteca ha
realitzat programa dedicat a la ciència i a la tecnologia. Ho ha
fet amb tallers d'experiments que convidaven els assistents
viure la química com a una matèria divertida, amb una hora
del conte temàtica, tertúlies literàries i conferències sobre
història de la ciència i sobre mecànica orbital. La plaça Major
de Bellavista ha acollit la primera Matinal Astronòmica amb
la instal·lació del planetari mòbil més gran de Catalunya,
telescopis per a l'observació solar i activitats i tallers. Durant
el febrer, el vestíbul de la biblioteca també ha acollit diverses
exposicions sobre aus i la llúdriga. I s'han fet diverses sessions
divulgatives per als instituts. De fet, el projecte del Febrer
Científic ha comptat amb la col·laboració del departament
de Ciències Experimentals de l'Institut Lauro. Un programa
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nou que enllaça amb d'altres ja consolidats com Ítaca, cultura
activa per a joves o l'Hora del Conte.

Observacions solar amb telescopis durant la Matinal Astronòmica

3a edició de la Matinal Ornitològica
El parc de Mas Colomer ha estat el punt de trobada tan
per aficionats a les aus com interessats en passar un matí
en família amb el valor afegit de fer una mica de ciència,
per tercer any consecutiu. Aquesta trobada pretèn oferir
activitats i recursos a veïns de totes les edats interessats en
l'ornitologia.
Durant la matinal s'han realitzat tallers de caixes niu i de
menjadores i anellament d'aus. Durant aquesta edició s'han
capturat 32 ocells de 10 espècies diferents pel seu anellament,
entre els exemplars n'hi ha hagut algun que repetia i que ja
estava anellat, com el cas d'un mascle de tallarol capnegre.
La trobada ha servit per conèixer una mica més del món de
les aus que s'estableixen temporal o permanentment a les
Franqueses i parlar de la seva alimentació, dels seus costums
socials, de les migracions, les procedències, dels nius...

Tallers durant la Matinal Ornitològica d'aquest mes de maig

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

L'EMM encara el final de curs superant el
centenar d'alumnes matriculats
El curs 2019-2020 consolidarà el model educatiu implantat enguany i
ampliarà les activitats obertes al municipi

E

l final de curs a l'Escola Municipal
de Música "Claudi Arimany" està
resultant un reflex fidel de com
s'han
desenvolupat
aquests
darrers nou mesos d'implementació
del nou model educatiu. D'una banda,
l'EMM ja ha superat el centenar
d'alumnes matriculats i d'una altra,
aquesta primavera està sent un
continu d'activitats obertes i concerts i
exhibicions als carrer. De fet, aquesta
activitat frenètica és el resultat d'aplicar
un dels principis del model de l'escola:
ser un agent promotor de la vida cultural
i musical al municipi.

Durant el mes d'abril, l'EMM va ser
protagonista d'una tarda sencera
d'activitats a l'edifici de l'Escorxador
com a part del programa de la Festa
de la Música i la Dansa, a banda,
d'acompanyar musicalment algunes
de les actuacions de la festa a la plaça
de l'Espolsada. També ha participat
en el cicle "Fem camí en l'educació
en família" amb una xerrada sobre
els beneficis de la pràctica musical en
el desenvolupament dels infant i ha
organitzat un concert participatiu dins el
cicle Escenifica't de l'Espai Zero. Durant

la Fira de Sant Ponç, ha realitzat tallers,
concerts i ha participat en la cantata
dels alumnes de 2n de Primària de les
escoles del municipi. Al juny omplirà
el Teatre Auditori de Bellavista amb el
concert de final de curs (15 de juny a les
17 h).

i nivells d'aprenentatge. El mètode
pedagògic es basa en la pràctica i en
la funcionalitat i dóna preeminència als
conjunts instrumentals i vocals com a
eixos vertebradors de l'aprenentatge
dels alumnes.

Enguany, s'ha tornat a engegar l'activitat
de colònies, en la què els alumnes han
pogut aprofundir en l'aprenentatge
musical durant un cap de setmana i del 9
al 12 de juliol es realitzaran tot un seguit
d’activitats musicals adreçades a joves,
en el marc d’Activa l’Estiu a l’Espai Zero
al Centre Cultural de Bellavista.

L'oferta educativa comença pels més
petits amb grups per a nadons. També hi
ha grups des de sensibilització musical
fins a aprofundiment, oberts a totes els
edats, així com classes d'instruments i
veu individuals i grupals.

L'Escola Municipal de Música és
defineix com a un centre obert a
tota la ciutadania i que ofereix una
gran varietat d'estils musicals i
d'instruments adaptats a totes les edats

L'EMM manté la possiblitat de matrícula
oberta durant tot el curs. Us hi podeu
posar en contacte presencialment a la
pl. de l'Escorxador, 1, els dilluns i els
dimecres de 17 a 20 h; per telèfon al 938
465 636 o per correu electrònic a escola.
musica@lesfranqueses.cat.
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[ actualitat ]
Més de 180 infants, a la 13a Cantata Municipal
Els alumnes de 2n de Primària han interpretat Història d'un pentagrama

L

es escoles Bellavista-Joan Camps, Colors, Guerau de
Liost i Joan Sanpera i Torras han pujat a l'escenari per
13è any consecutiu per participar a la Cantata Municipal
dels alumnes de 2n de Primària.
Enguany, l'obra escollida ha estat "Història d'un pentagrama"
de C. Amat i A. Casanova. Un conte musical on s'explica la
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història de les cinc línies que formen el pentagrama, de com
es coneixen i de com acaben juntes.
La cantata s’ha treballat dins d’horari lectiu amb els
especialistes de música de les quatre escoles i, enguany, els
músics han estat mestres de l’Escola Municipal de Música.

UN MÉS DE LA FAMÍLIA
EDUCA’L CUIDA’L

Acollir un animal a casa és una decisió que afectarà uns quants anys de la nostra vida.
Que un gos o un gat passin a ser part de la família és un plaer i una responsabilitat. Us acompanyaran, us
donaran afecte i no us jutjaran. La seva felicitat i la nostra depenen
de com aprenguem a conviure plegats. Per garantir que sigui una experiència gratificant,
plena i duradora, cal educar-los i cuidar-los.

Vull tenir un animal a casa. Què he de tenir en
compte abans de fer-ho?
 El meu estil del vida s’adapta a les necessitats de
l’animal?
Els animals de companyia necessiten la nostra presència i
els gossos cal que passegin cada dia una bona estona. Si
som molt sedentaris o viatgem molt potser caldrà canviar
d’hàbits.
 El gos que m’agrada necessita permisos especials?
Els animals catalogats com a potencialment perillosos
estan obligats a tenir una llicència de responsabilitat civil i
només en poden ser responsables i treure’l a l’exterior els
majors d’edat amb la llicència reglamentària.
 He calculat quant em costarà?
Els animals de companyia necessiten menjar adequat,
visites al veterinari i, si es marxa sense ell, un cangur o una
residència.
 On el puc trobar?
L’adopció és una molt bona opció perquè dóna una segona
oportunitat a mascotes abandonades. Si és d’un criador,
cal comprovar-ne les referències.

Ja el tinc a casa. I ara, què he de fer?
 Posar-li el xip i censar-lo a l’Ajuntament
La llei obliga a identificar i censar els animals de companyia
(el censat és gratuït). Si es perd o el roben serà molt més
fàcil recuperar-lo.

 Ser respectuós
Recollir els excrements i netejar amb aigua el lloc on l’animal
ha orinat. Portar-lo lligat i amb morrió, si cal. No deixar-lo
córrer pels camps sembrats ni entrar a les cases de pagès
i lligar-lo si hi ha bestiar pasturant.
 Vetllar per la seva salut i benestar
El veterinari et pot assessorar sobre el benestar de l’animal,
vacunes, desparasitacions, exercici i revisions.
 Vetllar per la seva educació
De vegades, és interessant fer un curs d’obediència bàsica,
per entendre com actua el nostre animal i ajudar-nos en la
convivència.

I els gats de carrer?
 Els gats de carrer o ferals viuen en comunitat i formen
colònies. Cal respectar-ne les cries, no tocar-les ni treureles del lloc on són. Tampoc s’ha de donar-los menjar.
L’Ajuntament treballa per tenir les colònies de gats en
condicions sanitàries òptimes i controlar-ne la natalitat.

En tot cas, si tens dubtes o necessites
assessorament, consulta el teu veterinari

[ actualitat ]
Canvi estratègic al Torneig Internacional
les Franqueses 2020
CT Els Gorchs vol captar jugadores per sota del Top 100 mundial

F

a pocs dies que ha finalitzat el Torneig Internacional
les Franqueses de tennis femení, amb victòria de la
britànica Katty Dunne, i el CT Els Gorchs ja pensa en
la propera edició. La competició no ha fet més que
créixer en els últims anys i ara l’organització planteja un canvi
estratègic per fer-lo encara més potent.
Segons el president del Club Tennis Els Gorchs, Jaume
Marquès, actualment “hi ha una mancança a l’estat espanyol
de competicions femenines en pista ràpida que permetin a
les jugadores sumar punts en el rànquing internacional”,
una circumstància que des del Club Tennis els Gorchs es vol
aprofitar.

“Volem traslladar el Torneig Internacional a la segona
setmana de setembre, un cop hagi acabat l’US Open. En
aquesta època de l’any, el calendari no estarà tan saturat,
ja que la gran majoria de tornejos WTA son en pista ràpida i
podem captar jugadores de nivell internacional d’un rànquing
encara més elevat”, ha afirmat Marquès . “En conseqüència,
també treballarem per ampliar la dotació econòmica a 80.000
dòlars”, ha assegurat el president del club.
En aquesta edició, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament
de les Franqueses i de la Diputació, la prova ha pres una gran
rellevància i s’ha convertit en la competició de tennis femení
més important d’Espanya en pista ràpida, amb una dotació de
60.000 dòlars, 35.000 més que l’any 2018. Si tenim en compte
tots les superfícies, ocupa la quarta posició de tot l’estat
espanyol, per darrere del Mutua Madrid Open, el Mallorca
Open i de l’ITF La Bisbal d’Empordà.
El canvi de dates i l’augment de dotació econòmica propiciaria
la participació de tennistes internacionals per sota del Top
100 mundial i el Torneig Internacional les Franqueses es
convertiria en el segon en importància de l’estat espanyol,
tenint en compte totes les superfícies, només per darrera del
Mutua Madrid Open.
Les Franqueses està, definitivament, en el mapa del tennis
internacional femení.

Badosa, cap de cartell de l'edició 2019

En aquest context i per fer encara més potent el Torneig
Internacional les Franqueses de tennis femení, l’entitat es
planteja per al 2020 un més que probable canvi estratègic en
les dates de celebració de la competició i un augment en la
dotació econòmica del premi.
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Les Franqueses acull la Granollers Cup
Es jugaran uns 140 partits d’handbol base entre el 26 i el 30 de juny

L

es Franqueses del Vallès torna a ser aquest any una
de les subseus de la Granollers Cup, un dels tornejos
internacionals d’handbol base més importants del sud
d’Europa. El torneig, organitzat pel Club Balonmano
Granollers, se celebrarà en aquesta edició del 26 al 30 de juny,
amb la presència d’uns 5.000 esportistes de tot el món. En
concret, les Franqueses acollirà uns 140 partits de la Cup,
que es disputaran entre el Pavelló Municipal d’Esports i la
Pista Semicoberta.
La representació dels equips franquesins a la Granollers
Cup tornarà a ser nombrosa, amb la participació de prop de
150 jugadors i jugadores de 12 equips, 7 de l’estructura del
Patronat Municipal d’Esports i 3 de l’AEH Les Franqueses.
Concretament, en categoria masculina, hi prendran part 2
equips alevins, 1 d’infantil, 1 cadet i 2 juvenils i 1 júnior, amb
un 91 jugadors. En categoria femenina, les representants
seran 57 jugadores, emmarcades en 1 equip aleví, 1 infantil,
1 cadet i 1 juvenil.
L’any passat, dos equips de les Franqueses van arribar a dues
fases finals de la Granollers Cup, aconseguint un tercer lloc en
aleví mascul í i una quarta plaça en la categoria aleví femení.

Partit de la Granollers Cup, a la pista poliesportiva (Foto: Xavi Solanes)

A nivell logístic, diversos centres escolars de les Franqueses
s’habilitaran com a llocs d’allotjament per a equips
participants. Es tracta de l’Escola Guerau de Liost, l’Escola
Bellavista Joan Camps, l’Escola Colors, l’Institut el Til·ler i
l’Institut Lauro.

La 33a edició de la Cursa i la 5a
Pau Ribes i Meritxell Mas, premiats
per la Federació Catalana de Natació Marxa de Bellavista, el 16 de juny

E

l Grup de Fondistes Bellavista organitza, el 16 de juny, la
33a edició de la Cursa de Bellavista i la cinquena Marxa
de les Franqueses. Tant la cursa com la marxa, que es
pot fer caminant o bé com a marxa nòrdica, ofereixen l’opció
d’escollir entre el circuit de 5 o de 10 km.

E

l CN Les Franqueses segueix amb els reconeixements.
En aquesta ocasió, Meritxell Mas i Pau Ribes han estat
guardonats per la Federació Catalana de Natació per les
respectives medalles de bronze aconseguides a l'European
Championship, celebrat a Glasgow el 2018 formant part del
combinat estatal de natació artística.
L'acte ha tingut lloc en el marc de la Diada de la Natació
Catalana de reconeixement als esportistes més destacats
de l'any que han aconseguit medalla en campionats del món
i d'Europa, a més de distingir persones, clubs i institucions
rellevants en l'àmbit dels esports aquàtics.
Els esportistes franquesins han tornat a aconseguir bons
resultats als campionats d’Europa celebrats recentment a
Sant Petersburg, amb el resultat d’un or i quatre plates.

En tots els casos, la sortida serà des de la plaça Major de
Bellavista, a les 8.30 h els participants a la cursa i 5 minuts
més tard pels que prenen part en la marxa. El recorregut
serà pels carrers i camins de Bellavista i rodalies, amb
arribada al mateix punt de sortida.
Pel que fa a la recollida de dorsals i la bossa del corredor
es lliurarà el mateix dia, fins a les 8.20 h, a la plaça Major.
Tots els participants rebran com a obsequi una samarreta
tècnica, entrepans, begudes, aigua i aperitius, productes de
les entitats col·laboradores i entrada gratuïta a la piscina
municipal.
Les inscripcions ja estan obertes, fins al dia 13 de juny, i es
poden fer per Internet a l’adreça: www.cursabellavista.com.
El preu de la inscripció avançada és de 12 euros i de 15 euros
el mateix dia de la cursa.

Meritxell Mas, Pau Ribes i Cecilia Jiménez continuen al
més alt nivell i fins al 2 de juny competeixen amb la selecció
estatal al Trofeo Infantas de natació artística que se celebra a
la piscina Sant Jordi, competició que els servirà de preparació
per al Mundial, que es disputarà a Gwangju (Corea del Sud),
del 12 al 18 de juliol.
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[ agenda ]
1 dissabte
Excursió Parroquial a les Fonts del Llobregat
8.30 h Sortida de la plaça Major de Bellavista
Preu 15 euros. Venda de tiquets dm de 17a 19 h
al local parroquial i dg després de missa d’11 h a
l’església de Sant Francesc d’Assís de Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

XII Romeria de Ntra. Sra. del Rocío
18.30 h Sortida des del Centre Cultural de
Bellavista, parada a l’església de Sant Francesc
d’Assís, plaça de l’Ajuntament i ofrena floral
20.30 h Arribada a la masia de Can Ribas
20.45 h Acte inaugural de la XII Romeria de Ntra.
Sra. del Rocío
Org. Hermandad Rociera de Bellavista

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

Inauguració de la mostra “Paraula i dibuix en
harmonia”
Amb la presència de Teresa Costa-Gramunt,
escriptora i Adelaida Murillo, pintora
20 h Galeria Artemisia
Més informació a info@artemisiacultura.com o al
617 231 023
Org. Artemisia Art & Tendències
............................................................................ ...

4 dimarts

8 dissabte

Espai Zero. Preparem la Festa
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624
o pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Trobada d’escoles de bàsquet
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. Club Bàsquet Les Franqueses i PME

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

2 diumenge
Homenatge a la vellesa de Llerona
12 h Missa Solemne amb acompanyament
d’orgue i cants litúrgics

6 dijous

Espai Zero. Preparem la Festa
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

7 divendres
Espai Zero. Punt de trobada i jocs
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o pij.
franqueses@lesfranqueses.cat

Excursió: Camí de Ronda, Sitges
9-17 h Sortida del Centre Cultural de Bellavista i
Centre Cultural de Can Ganduxer
Inscripció oberta. 10 euros inscrits i 15 euros no
inscrits
Més informació al 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals i Centre
Municipal de Joves
Descobreix les papallones del Parc del Falgar
D'11 h a 13.30 h. Itinerari al voltant del parc
acompanyats d'un especialista de fundació World
Nature per detectar i descobrir les diferents
espècies de papallones.
Punt de trobada a la zona de pícnic del parc. Cal
inscripció prèvia al telèfon 938 616 360 o per
correu a agricultura.territori@lesfranqueses.cat
Cada participant rebrà una guia de papallones.
Festa del barri
13 h Activitats per fer barri a la plaça de
l’església
14 h Dinar compartit amb els veïns al pati de
l’església
16 h Posada en comú dels reptes i propostes pel
nostre barri
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
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III Assemblea General de socis de Sardanistes
Franquesins
A les Antigues Escoles de Corró d’Amunt.
Convocatòria lliure, oberta a tothom
16.30 h Primera convocatòria
17 h Segona convocatòria
18 h Pica pica, sardanes i festa grossa
Org. Junta Sardanistes Franquesins
Cicle Musical Encicla’t. Coral Lo Rossinyol de
Sant Antoni de Vilamajor
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
amb la col·lab. Parròquia de Santa Maria de
Llerona

9 diumenge
Sortida de natura
Senderisme. Salt de la dona d’Aigua, ruta de
l’aigua
8 h Plaça Can Ganduxer
Org. La Cívica

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

Taller hipopressiu
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Inscripcions lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones
embarassades
Org. ENEI

XII Romeria de Ntra. Sra. del Rocío
14 h Paella popular
18 h Missa rociera amb ofrena de flors i
productes de la regió d’Andalusia
20 h Actuació de Coros Rocieros
24 h Sant Rosari en honor a Ntra. Sra. del Rocío
Org. Hermandad Rociera de Bellavista

Estrenem el nou Casal Cultural de Llerona a la
zona esportiva
12 h. Recepció i seguici amb Gumbo Jass Band
des de l'inici del camí cap a la rectoria
12.15 h. Espectacle "Si les parets parlessin..."
amb Toc Toc Teatre Laurona
12.45 h. Refrigeri acompanyat del concert de la
Gumbo Jass Band
XII Romeria de Ntra. Sra. del Rocío
14 h Botifarrada i celebració del Dia del Soci
18 h Tornada a Bellavista
Org. Hermandad Rociera de Bellavista
Exhibició d’estiu
15 h Complex Esportiu Municipal
Org. Club Natació Les Franqueses
..................................................................................

11 dimarts
Espai Zero. Preparem la Festa
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Ple de tancament i comiat
20 h Sala Plens Ajuntament

"Del juny enllà,
el dia es comença a escurçar"
12 dimecres

15 dissabte

Jornada de primària
Activitats organitzades a tots els grups de 6è de
les escoles del municipi
9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Org. PME

Diada del joc i de l’esport
Activitat de cloenda de l’escola esportiva del PME
9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Org. PME

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

13 dijous
Xerrada: Vacances amb nens
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Inscripcions a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones
embarassades
Org. ENEI
Espai Zero. Preparem la Festa
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Ple de constitució
12 h Sala Plens Ajuntament
Concert de final de curs de l’EMM Claudi
Arimany
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. EMM Claudi Arimany i PMCEIJ
Concert benèfic Memorial Jaume Bou
Amb les corals Pereanton i Xeremella
19.30 h. Teatre Auditori de Bellavista
Taquilla oberta 30 minuts abans del concert.
Org. Ass. Intercanvis Socials i Culturals de LFdV
................................................................................

16 diumenge

14 divendres

XXXIII Cursa de Bellavista i V Marxa de
Bellavista
8.30 h Sortida des de la plaça Major de Bellavista
Més informació i inscripcions a www.
cursabellavista.com
Org. Grup Fondistes Bellavista

Festa Jove d’estiu – Festa Holi
18.30 h Plaça de Can Ganduxer
Holi party, activitats de fira, brau mecànic,
masterclass de zumba, crispetes i núvols de
sucre!!!
No cal inscripció. Més informació al 938 405 781

Sortida cultural: Barcino, la Barcelona Romana
Activitat matinal
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal 938
404 388 (Període d’inscripció del 2 de maig al 7 de
juny) Preu 15 euros
Org. Biblioteca Municipal

Acte de cloenda 80è Aniversari del bombardeig
de Les Franqueses del Vallès
Concert de Cesk Freixas
20.30 h Plaça de l’Ajuntament
Més informació a www.lesfranqueses.cat

Presentació del llibre recull de la història
de la Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Bellavista
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Bellavista

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

Representació de l’obra de teatre “L’espiell,
prevenir millor que...”
Una obra de Carme Abal sobre seguretat
ciutadana, a càrrec del Grup de Teatre Amateur
El Coverol
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Org. Àrea de Gent Gran
................................................................................

18 dimarts
Audicions de final de curs
17 h Auditori de l’EMM Claudi Arimany
Audicions d’alumnes d’instruments de l’EMM
Claudi Arimany
Org. EMM Claudi Arimany
Espai Zero. Jocs d’aigua
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

19 dimecres
Audicions de final de curs
17 h Auditori de l’EMM Claudi Arimany
Audicions d’alumnes d’instruments de l’EMM
Claudi Arimany
Org. EMM Claudi Arimany
.........................................................................

20 dijous
Audicions de final de curs
17 h Auditori de l’EMM Claudi Arimany
Audicions d’alumnes d’instruments de l’EMM
Claudi Arimany
Org. EMM Claudi Arimany
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[ agenda ]
Juguem amb aigua
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Inscripcions lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones
embarassades
Org. ENEI
Espai Zero. Preparem les vacances
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

21 divendres

Recepció de la flama del Canigó
19 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Òmnium Cultural amb la col·lab. Diables Els
Encendraires
Foguera Infernal de Sant Joan
23 h Plaça de l’Ajuntament
Els diables aquest any celebraran la nit més
important del foc amb la Foguera Infernal de Sant
Joan, on cremaran els xumets recollits el dia de
Reis que varen entregar al Cabró i al Closquetes.
Tots aquells nens que no varen poder aquell dia,
la nit de Sant Joan podran igualment llençar el
seu xumet a la foguera
Org. Diables Els Encendraires

Espai Zero. Preparem les vacances
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Cloenda CE Llerona
19 h Zona Esportiva de Llerona
Org. CE Llerona
................................................................................

22 dissabte
Sant Joan amb música i teatre d’improvisació
Impro Night Music. Espectacle d’impro musical,
amb Rai Borrell i Roger Julià
21.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata amb la col·lab.
PMCEIJ
................................................................................

23 diumenge
Corpus Corró d’Avall 2019
6 h Inici confecció de catifes per la processó de
Corpus
12 h Missa Solemne de Corpus i en acabar,
exposició del Santíssim Sagrament i processó
pels carrers del poble
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Corpus Corro d’Amunt 2019
Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt
9 h Confecció de les catifes amb flors naturals
del poble
12.30 h Missa
Org. Catifaires de Corró d’Amunt i Parròquia de
Sant Mamet de Corró d’Amunt

25 dimarts
Espai Zero. Taller de cuina i sopar tancament
de curs
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 17 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

27 dijous
Espai Zero. Taller de cuina i sopar tancament
de curs
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 18 a 24 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
..................................................................................

28 divendres
Espai Zero. Taller de cuina i sopar tancament
de curs
18-20 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 25 a 30 anys
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
Concert d’havaneres, a càrrec del Grup
Ultramar
18 h A l’envelat de les Antigues Escoles de
Llerona
En finalitzar el concert hi haurà rom cremat per a
tots els assistens
Org. Àrea de Gent Gran
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29 dissabte
Taller de Gospel
10-12 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions a intercanviscorals@gmail.com o via
Whatsapp al 659 642 920
Preu 10 euros
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
Trobada de Cors de Gospel
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Venda d’entrades a les taquilles del teatre, mitja
hora abans de l’hora del concert. 5 euros per
entrada a majors de 8 anys
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
LF Summer Market 2019
Plaça Joan Sanpera
11-20 h Puzzle gegant. Activitat infantil lliure.
Zona de parades
11-20 h Taula per pintar banderoles. Activitat
infantil lliure. Zona de parades
11-13.30 h Taller infantil de pintar cares. A càrrec
de Centre Viu Sa
11-14 h Activitat infantil de bombolles de sabó a
la pista de Basket. A càrrec d’Aitevo
11.30-13 h Taller infantil de Playcolor. A càrrec de
Punt de Paper. Zona de parades
12-13.30 h Concert de vermut. A càrrec d’EFEME.
A la zona de taules
17.30-20.30 h Jocs gegants a la pista de basket. A
càrrec de La Maleta de lleure
18-19.30 h Taller infantil de Playcolor. A càrrec de
Punt de Paper. Zona de parades
18-20 h Pentinats d’estiu a càrrec de Perruqueria
Generació. Zona de parades
18-18.45 h Taller de Biodansa a l’escenari. A
càrrec d’Espai Univers
19-19.45 h Espectacle dansa a l’escenari. A
càrrec de l’escola de dansa Moving
20-20.45 h Masterclass de zumba amb el Gimnàs
Q a l’escenari
21-23 h Música amb DJ a la zona de taules
Durant tot el dia:
- Música ambiental i megafonia per a anunciar
activitats i promocions
- Photo call #lfsummermarket
- Activitats pròpies dels paradistes i de LF
Comerç
- Actitvitats i tallers infantils
Org. LF Comerç

"Al juny,
l’estiu no és lluny"
ACTIVITATS I
CURSOS
CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants,
manteniment i repartiment.
Dt. 4, 11 i 18 de juny de 17.15 a 18.30 h Casal de la
Gent Gran de Corró d’Avall
Sardanes per a Jubilats
Es precisa el carnet d’usuari dels Casals de la
Gent Gran
Org. Sardanistes Franquesins

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA D'ESTUDI
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Període del 13 de maig al 16 de juny inclosos
Matins: dm, dc, ds i dg, de 10 a 13.45 h
Tardes: de dl a dg, de 16 a 21.45 h
Els diumenges, festius i a les tardes dels
dissabtes, l’entrada serà per la cafeteria del
Centre Cultural de Bellavista
Org. Biblioteca Municipal

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES
Servei educatiu en el lleure per a 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

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 i dj, de 17 a 19 h, amb Elisa Martínez
Més informació a veinscorro@gmail.com
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i DISSABTES

CURSOS DE LA CÍVICA

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. Servei opcional de recollida a
les escoles de dl a dv.
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: casalsinfantils@lesfranqueses.cat
o a 938 405 781 (Bellavista) i 938 466 506 (Corró
d’Avall)
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casal Infantil Municipal

• Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre cos
mitjançant l’exercici i es centra en la postura
dels nostres músculs
Dm i 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 19.30 a 20.30 h
• Coral Xeremella. Cant coral adreçat a adults
amb ganes de cantar i compartir música
Dj de 21.20 a 23.30 h
A la Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: albert@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

ACTIVITATS ENEI
• Ioga per a embarassades. Un espai per
l’autoconeixement a partir de la connexió amb
el cos, les emocions i la respiració.
Dc de 17 a 18.15 h, Centre Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia. A càrrec de Iris (Anandi)
• Espai familiar d’anglès en família. Els tallers
d’anglès en família són una ocasió per aprendre
la llengua a partir del joc, l’art i l’experiència
vivencial
Dm de 17.30 a 18.20 h, Escola Bellavista Joan
Camps
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
• Biodansa en família. Les famílies participen
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles
afectius i facilitant noves formes de relacionarse biodansant
Dv 3 i 17 de maig de 17.30 a 18.30 h, Centre
Cultural de Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
• Ioga amb nadons. Un espai on podràs gaudir
de la pràctica del ioga amb el teu nadó fins a 1
any
Dc de 10.15 a 11.30 h, Centre Cultural de
Bellavista
Cal inscripció prèvia. A càrrec de Iris (Anandi)
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE
BELLAVISTA
Tota la informació a la pàgina 10 d'aquest butlletí.

Festa Major
de Bellavista
2019
del 4 al 7 de juliol
23

24

