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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 (només SAC Ajuntament)

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 
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Autobusos Sagalés. 902 130 014
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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
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No ho acostumo a fer, 
de fet no ho he fet mai, 
sempre a les editorials he 
parlat de municipi, de les 

Franqueses, però aquesta vegada 
permeteu-me que us parli de país, i 
del meu posicionament pel que fa a 
la sentència tot respectant sempre, 
com no podria ser d'altra manera, tots 
els posicionaments exceptuant-ne els 
feixistes.
El Dilluns 14 d'octubre va ser un dels 
dies més foscos de la democràcia 
espanyola: la “Justícia” va demostrar 
que és un instrument de revenja. 
Va criminalitzar la democràcia. Va 
criminalitzar la independència. La 

condemna política del Tribunal Suprem contra els dotze dirigents independentistes 
que van fer possible el referèndum de l’1 d’octubre és una “atrocitat”.
Vull mostrar la meva plena solidaritat amb les famílies dels presos polítics 
(a l'ajuntament de les Franqueses hi treballa la cosina d'en Josep Rull, i de la 
comarca en son en Jordi Turull, el meu mentor polític i en Raul Romeva). Ho 
faig de manera molt sentida i no em queden paraules de consol en uns dies 
com aquests. Tenen tot el meu suport i em tindran sempre al seu costat. Són 
part d’aquest drama perpetrat per un Estat que no només és sord al nostre clam 
democràtic, sinó que és cec a la realitat de persones que només pensen i actuen 
pacíficament.
Expresso la meva més absoluta indignació davant d'una sentència injusta que 
arriba als 100 anys de càstig i que genera un precedent inacceptable i reprovable. 
Cal recordar que convocar un referèndum no és un delicte recollit al Codi Penal.
Jo com alcalde de les Franqueses, i en nom de part del consistori, des de la 
indignació però amb la serenor necessària d’uns moments greus, manifesto el 
nostre rebuig frontal a un judici que ha estat una farsa, a una condemna injusta 
per un delicte, el de sedició, que no és real. Creiem, com crèiem llavors, que l’1 
d’octubre va ser l’exercici autèntic més gran de democràcia que ha vist Europa 
en les darreres dècades. Sempre defensarem el dret dels catalans a decidir què 
volen ser, a pensar com vulguin i a manifestar les seves idees en pau i llibertat.
Aquest càstig no farà disminuir l’anhel de llibertat del poble de Catalunya, ni la 
defensa del dret d’autodeterminació. Malgrat patir la revenja de l’Estat espanyol, 
no pararem i seguirem lluitant.
No deixarem de fer política, perquè ens devem a la voluntat popular. Avui més 
que mai reivindiquem el paper del DIÀLEG, d’assentar-nos a una taula, d’arribar 
a acords per molt lluny que estiguem dels altres. Política vol dir intel·ligència per 
poder actuar amb fermesa i flexibilitat. La política ha de saber posar fi a aquest 
dolor col·lectiu.  
“Spain, sit and Talk”
Malgrat l’acarnissament que viu l’independentisme per part de l’Estat espanyol, 
no podem deixar d’acudir a tots els indrets on puguem treballar per defensar 
la llibertat i el progrés dels catalans. Amb les conviccions granítiques, ens 
mantindrem ferms arreu: al carrer, als ajuntaments. Allà on calgui donarem la 
cara, com sempre. I com sempre amb voluntat d’unitat, de suma. Perquè és un 
moment de país, mai de partit.
Sapiguem ser dignes d’un moment greu, que és l’inici d’una nova etapa que sabem 
que serà llarga i intensa.
#nosurrender. Llum als ulls i força al braç

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

La plaça de l'Esbarjo, un bosc al mig de 
Bellavista
La remodelació de la plaça de l'Esbarjo enfila la recta final de les 
obres amb la instal·lació de mobiliari i l'acabat de la zona de jocs

Abans de finalitzar l'any, Bellavista 
comptarà amb una nova plaça 
de l'Esbarjo. Aquesta zona verda 
s'ha reinventat inspirant-se en 

un bosc tal i com es va decidir en el 
procés participatiu realitzat a finals de 
2017.

La intervenció ha afectat els més de 
2.000m2 de la plaça i converteix el 
carrer de la Travessia en plataforma 
única i l'uneix a la zona de lleure, millora 
l'accessibilitat salvant la majoria de 
desnivells per rampes, incorpora nous 
elements d'arbrat i de mobiliari urbà, 
millora la il·luminació i, sobretot, renova 
la zona de jocs i descans com a espais 
centrals de la plaça.

La nova plaça de l'Esbarjo està 
inspirada en un bosc i concentra els 
elements de joc al llarg d’un talús per 
tal d’afavorir el joc intrèpid adaptat 
a diferents edats. La resta de l’espai 
està destinada al punt de trobada amb 
bancs modulars que permetin la relació 
entre els veïns. Del disseny de l'espai 
en destaca el terra acolorit que cobreix 
bona part de la plaça. 

Durant l'obra també s'ha actuat sobre 
la línia de mitja tensió que fins fa uns 
mesos creuava la plaça i que ara 

Perspectiva de la zona de jocs de la plaça de l'Esbarjo

segueix un nou traçat més racional i 
segur. També s'han realitzat millores 
en algunes de les cruïlles adjacents 
on s'han eixamplat voreres i construit 
orelles als encreuaments dels carrer 
Barcelona i de la Travessia i al dels 
carrers de Cardedeu, de Ponent, de la 
Travessia i del passeig d'Andalusia. 

D'altra banda i per millorar 
l'accessibilitat s'han traslladat la 
caseta de l'ONCE i la xurreria a la 
banda dels números imparells del 
passeig d'Andalusia.

Per tal de mantenir l'esperit participatiu 
del projecte, l'obra ha comptat amb una 
comissió de seguiment formada per veïns 
i veïnes, comerciants i regidors i tècnics 
de l'Ajuntmanent.

El pressupost de remodelació de la plaça 
de l'Esbarjo i les millores en les cruïlles 
és de 389.195 euros. Aquest projecte, 
inclós al programa de Pla de Barris, té 
un 50% de finançament de la Generalitat 
de Catalunya i encara ja la recta final de 
l'obra amb la finalització de la zona de 
jocs i la instal·lació del mobiliari.
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La pacificació a Corró d’Amunt, un 
projecte prioritari per al govern

L’Ajuntament de les Franqueses 
treballa conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona per 
establir una àrea de prioritat 

invertida al tram urbà de la BV-5151 al 
seu pas per Corró d’Amunt. 

Amb l’objectiu de millorar la seguretat 
dels vianants i reduir la velocitat a 
què hi circulen els cotxes per la via, el 
consistori ha sol·licitat a la Diputació, 
ens responsable de la carretera, que 
posi en marxa el projecte que determini 
el tram comprés des del quilòmetre 5,8 
de la carretera de Cànoves, a l’alçada 
del Restaurant Quatre Llunes, fins 
aproximadament al quilòmetre 5,7, on es 
troba situada l’Església de Sant Mamet, 
com a àrea de prioritat invertida, on la 
calçada i la vorera tenen el mateix nivell 
i la velocitat està limitada.

Representants de la Diputació de 
Barcelona han respost a la sol·licitud 
de l’Ajuntament confirmant que 
properament presentaran el projecte 
inicial amb les seves valoracions, 
que un cop aprovat servirà per posar 
fil a l’agulla a una problemàtica que 
s’arrossega des de fa anys i que és una 
prioritat per al govern municipal, que 

s’inclou en els 26 punts que resumeixen 
les principals línies estratègiques 
d’actuació per al mandat 2019-2023 al 
municipi. 

Aquesta però, no és l’única demanda 
que s'ha realitzat des de les Franqueses 
per a reduir la perillositat del tram urbà 
de la carretera BV-5151 al seu pas per 
Corró d’Amunt. Ja al 2015, la Diputació 
de Barcelona, a petició de l’Ajuntament, 
va instal·lar, entre el carrer del Gladiol 
i el de la Tulipa, a l’alçada del carrer 
del Clavell i al davant de l’església de 
Sant Mamet, tres bandes reductores 
de velocitat, uns ressalts de 80 cm de 
profunditat i una altura màxima de 4 cm 
que estan fabricats en fosa de ferro i 
que incorporen un sistema d’il·luminació 
LED. 

Durant aquest 2019, s’han executat 
algunes accions de pacificació com la 
implantació d’un nou pas de vianants 
a la intersecció de la carretera amb el 
camí de Can Mariano, la implantació 
d’una esquena d’ase davant el camí de 
Cal Ferrer i la col·locació, a l’entrada sud 
de Corró d’Amunt, d’una esquena d’ase i 
un pas de vianants per a facilitar que els 
veïns puguin accedir a la parada de bus.

A més a més, l’Ajuntament ha instat a 
la Diputació a treballar conjuntament 
la construcció d’un nou carril bici que 
uneixi Corró d’Avall, Marata i Corró 
d’Amunt, una xarxa de carril bici que 
sumada a les diferents accions per 
pacificar el trànsit, pretén ser un espai 
confortable i segur per als usuaris i 
veïns de la zona. 
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Les Franqueses commemora el 40è 
aniversari de l’accident ferroviari de 1979
En el sinistre van perdre la vida 22 persones i més d’una 
cinquantena van resultar ferides

El 6 de desembre de 2019 es 
compliran 40 anys de l’accident 
ferroviari de les Franqueses. 
Aquell dia un comboi que baixava 

direcció Barcelona per la línia R3 va 
xocar frontalment amb un tren que 
pujava direcció Vic a l’alçada del carrer 
Pau Casals més propera a la plaça de 
l’Escorxador. El maquinista que conduïa 
el tren que havia sortit de Ripoll va 
detectar que els frens no funcionaven 
correctament, a Sant Martí de Centelles 
van baixar els passatgers, però va 
continuar circulant cap a Barcelona per 
a la seva reparació. Durant el trajecte, 
el comboi es va aturar a Figaró per 
deixar passar un altre tren, el conductor 
va baixar i quan va tornar a sortir de 
l’estació va veure que el tren havia 
emprès la marxa sense control ajudat 
pel pendent. 

A l’estació de la Garriga no es va poder 
evitar que el comboi continués baixant 
direcció Barcelona. Es va decidir 
tallar la corrent de la catenària, però 
finalment, cap a les 9.30 hores, va xocar 
frontalment amb un altre tren que havia 
sortit feia pocs minuts de Granollers. El 
resultat de l’impacte va ser 22 persones 
mortes i més d’una cinquantena ferides. 

Aquest accident es va convertir en 
portada de molts diaris locals, nacionals 
i estatals de l’època, i diverses autoritats 
del moment es van desplaçar fins al lloc 
dels fets. Uns anys després, l’any 1984, 
el maquinista que va abandonar el tren 
va ser condemnat per aquests fets. 
L’alcalde de les Franqueses del moment, 
el primer alcalde democràtic, Ricard 
València, va emetre un comunicat i va 
fer arribar una carta als representants 
dels governs català i estatal de 
l’època en què demanava buscar 
solucions i no víctimes. “Demanem 
públicament i particular, al Govern i en 
conseqüència al Ministeri de Transports 

i Comunicacions, que exigeixin 
d’immediat a RENFE, l’aplicació de les 
mesures de seguretat que una línia de 
ferrocarrils ha de tenir”, deia València. 

(De dalt a baix) Fotografies del dia de l'accident 
de Ramon Ferrandis per La Veu de la Garrigai de  
Miquel Riera pel Punt Diari

Un acte de commemoració

L’Ajuntament de les Franqueses 
vol commemorar l’accident 
ferroviari amb un acte institucional 
el mateix 6 de desembre al carrer 
Pau Casals, en el tram comprès 
entre els carrers del Congost i de 
Balmes de Corró d’Avall (darrera 
de la plaça de l’Escorxador). L’acte 
vol ser un moment per recordar 
les víctimes i també d’agraïment 
cap a totes les persones que 
van participar en les tasques de 
rescat, tant professionals com 
les persones anònimes que hi van 
col·laborar. Per tant, és tracta 
d’una commemoració oberta a tota 
la ciutadania. 

Alhora l’alcalde, Francesc Colomé, 
incidirà en les millores que 
encara s’han de dur a terme a la 
línia R3. És per aquest motiu que 
s’ha convidat a tots els alcaldes i 
alcaldesses del tram sobre el qual 
es reclama el desdoblament de la 
línia entre Montcada i Vic. A més, 
l’acte comptarà amb la presència 
del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, l’Hble. Sr. Damià 
Calvet. 

Uns dies abans, el 3 de desembre, 
a les 11.30 hores, a la sala de 
plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses també es formalitzarà 
les de donació de fons fotogràfic de 
Ramon Ferrandis i Miquel Riera, 
dos fotoperiodistes que van cobrir 
l’accident del tren.
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Entrevista a Teodoro Martínez, bomber

Teodoro Martínez (21 de gener 1939), més conegut com a 
Txiqui per ser el petit de casa, va néixer a Saelices (Conca) 
i fa més de 40 anys que viu a Corró d’Avall. El seu pare, a 
qui mai va arribar a conèixer, va morir al front durant la 
Guerra Civil. Des de ben jove, a l’edat de 8 anys, comença 
a treballar en un bar del seu poble, després entra en el 
sector de la construcció i, quan té 15 anys, ell i el seu cunyat 
decideixen venir a Catalunya. Aquí continua treballant de 
paleta, però sempre s’havia sentit atret per la feina dels 
bombers. Un dia, gairebé per casualitat, té l’oportunitat de 
complir el seu somni i comença a treballar en el Parc de 
Bombers de Granollers. En total, han estat 35 anys de servei 
que valora molt positivament. Ara fa 40 anys Martínez va 
ser un dels bombers que va treballar en les feines de rescat 
de l’accident ferroviari del 6 de desembre de 1979, a les 
Franqueses del Vallès. Una experiència que valora com una 
de les més dures de la seva vida.  

Com va decidir fer-se bomber?
A mi el treball dels bombers sempre m’havia agradat. Quan els 
veia sempre pensava que m’agradaria dedicar-m’hi i una vegada 
estava treballant en una empresa que el seu pati donava al pati dels 
bombers. Jo li vaig dir al manobra que teníem que tan de bo pogués 
entrar al cos i em va dir: “Vols entrar de bomber? Jo conec el cap del 
parc”. Vam anar a parlar amb ell i va dir: “Mira, aquest noi vol entrar 
de bomber”. Jo li vaig dir que sí i em va dir que els paletes teníem 
preferència perquè coneixem les estructures dels edificis. Em va dir 
que li portés els papers i li vaig portar a l’endemà mateix. Així vaig 
començar. 

Quin són els serveis que més recorda?
El de l’accident del ferrocarril de les Franqueses i un accident de 
trànsit en què van morir quatre joves a l’autopista. Va ser molt dur. 

Com recorda l’accident ferroviari?
Ens van avisar, vam sortir amb el camió i ens va costar arribar 
perquè hi havia molta boira. Quan vam arribar, el primer que 
vam fer va ser entrar al vagó. Vam començar a treure els ferits, 
començant pels que estaven pitjor. Després van arribar els 
bombers de Vic. Vam demanar eines, teníem macetes, escarpes 
i malls. Amb el que teníem fèiem per poder treure a la gent.
Hi havia molta gent. S’havia de posar ordre perquè la gent sortís i 
les ambulàncies poguessin emportar-se als ferits. 

La gent del municipi va ajudar molt, oi?
Sí, molt, moltíssim. Els treballadors dels tallers propers van 
arribar amb eines per poder-nos ajudar. Recordo que el Marcel 
Camps, d’Electrocamps, va ser un dels primers a sortir i va fer 
tot el que va poder. 
Vam estar moltes hores. Les grues també van haver de treure 
els vagons de tren. 
Ho vaig viure amb tensió, però sempre s’intenta animar a la 
gent que està ferida. Nosaltres també havíem d’animar a les 
persones.

Com gestiona un bomber trobar-se aquestes situacions?
Al principi em marejava veient sang, però quan ja portava un mes 
ja se’m va treure tot. El primer servei que vaig fer va ser treure un 
home d’un pou a l’Ametlla. Si no et veus capaç de fer-ho també et 
posaràs en perill.

Com treballaven abans els bombers?
Abans portàvem un mall, una radial, extintors i alguna mànega 
d’aigua i poca cosa més. Els caps de setmana havíem d’atendre 
molts accidents. 
Pel que fa als focs, ens avisaven directament als parcs. Abans 
només teníem un Land Rover amb 400 litres d’aigua i un Pegaso 
Comet que portava 4.000 litres d’aigua. Carregàvem les motxilles 
i pujàvem cap a la muntanya. No hi havia camins per pujar cap als 
focs. Fins i tot els pèrits es carregaven les motxilles. I s’apagaven 
els focs. També ens ajudaven molt els pagesos i la gent que hi 
havia a la zona. 

Què ha après d’aquests 35 anys de bomber?
El que entra als bombers perquè ho sent, gaudeix de la 
feina. Jo cada sortida que hi havia, hi havia d’anar. Jo sempre 
pujava al cotxe. Per ser bomber t’ha d’agradar. I mira que 
jo abans treballava de paleta, els companys em deien que 
estava boig. Com a paleta guanyava 7.000 pessetes a la 
setmana i com bomber 7.000 al mes, quan vaig començar.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Crida per la renovació de Guillots i Suats 
L’entitat que dinamitza la festa major de Bellavista busca incorporar 
nous membres que aportin noves idees

L’entitat Guillots i Suats treballa des de 2011 dinamitzant 
activitats lúdiques i festives a Bellavista, de fet, aquesta 
associació és, des de fa gairebé una dècada un dels 
motors de la festa major. Com tota entitat sense ànim 

de lucre funciona gràcies als socis i a una junta que coordina 
les activitats i el funcionament intern. Ara, la junta de Guillots 
i Suats busca relleu per ocupar els càrrecs que quedaran 
vacants en breu. L’objectiu és que les noves incorporacions 
aportin energia renovada a l’entitat i estabilitat per tal de no 
perdre algunes de les activitats estrella de la festa major com 
l’estirada de tractor.

Amb la idea d’engrescar a nous membres, Guillots i Suats, 
convoca una trobada pel proper 21 de desembre, de 10 a 13 h, 
a la sala polivalent del Centre Cultural de Bellavista. És una 
trobada oberta a tothom i que promet un bon esmorzar.

Guillots i Suats van començar a treballar per la festa major 
al 2011. Primer, com a dues colles separades competint per 
guanyar la festa. Anys més tard, treballant en conjunt i sense 
competició per crear i organitzar activitats conjuntes. Ara 
l’entitat vol continuar sent motor a Bellavista i fer-ho amb 
aires renovats.

Pietat Farrés va nèixer, ara ha fet 100 anys, el 16 
de novembre del 1919 a Sant Julià Sassorba i és 
la 4a de 9 germans. Arriba a les Franqueses, en 

concret a Ca l'Aymerich de Llerona, després de casar-
se amb en Josep Padrós. D'aquest casori en neixerien 
la Ma. Àngels, en Lluís i la Mercè. La vida de la Pietat 
transcorre entre Llerona, Corró d'Amunt i Granollers, 
on compra i ven productes al mercat dels dijous. Al 
1967 es trasllada de Ca l'Aymerich a Can Grau Gros, 
també a Llerona i, finalment, als anys 90 comença a 
viure a Corró d'Avall una de les filles.
Farrés ha celebrat l'aniversari envoltada de la família.

Més de 300 persones participen a la sortida 
cultural de la Gent Gran al santuari de la Mare 
de Déu de Montferri i al celler de Nulles.

El santuari de la Mare de Déu de Montserrat de 
Montferri és una edificació catalogada com a bé cultural 
d’interès local per la seva arquitectura singular. La 
construcció es va iniciar el 1925 per Josep Maria Jujol, 
tot i que no es va acabar fins el 1999.
La segona part de la visita s'ha a Nulles, concretament 
al celler conegut com la “catedral del vi”, un edifici 
construït entre 1919 i 1920 representatiu del moviment 
agrari de principis dels segle XX. 
La sortida cultural ha finalitzat amb un dinar de 
sobretaula amb ball.
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[ les Franqueses en imatges 
9a Festa de la Mongeta del Ganxet
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La Fira de Nadal, una fira plena de valors

S’apropa el Nadal, una època molt especial i plena 
de màgia, un bon moment per educar en valors… 
i precisament de valors tractaran els estands que 
conformaran la 24a Fira de Mercat de Nadal i 15a Fira 

d’Entitats. Enguany es vol premiar a l’entitat que transmeti 
de la millor manera possible qualitats com la solidaritat, la 
cooperació, el reciclatge, etc.

Com cada any des de fa més de dues dècades, l’entorn de 
l’Ajuntament i el passeig del Primer d’Octubre acull, durant 
els dies 13, 14 i 15 de desembre, la tradicional fira de nadal 
contempla més d’una trentena d’activitats per a tots els 
públics. En aquesta edició, s’han organitzat més activitats 
destinades a recaptar fons per La Marató de TV3, dedicat a 
les malalties minoritàries, esperant batre el rècord de l’any 
passat de 2.871,46€.

El tret de sortida de la 24a Fira de Mercat de Nadal i 15a Fira 
d’Entitats el dóna l’Espai dels Bons Desitjos, un clàssic en 

què els nens i nenes poden penjar els seus millors desitjos 
a l’olivera del passeig amb la finalitat de crear un vincle 
especial amb els infants i amb la prioritat d’escoltar les seves 
necessitats. 

Enguany, com a novetat, es presenta l’Espai d’Economia Social 
i Solidària que oferirà una exposició titulada “Catalunya, terra 
cooperativa”, mercat de 2a mà, recollida de llibres, tertúlies i 
tallers. A més, l’organització està dissenyant un programa de 
xerrades i tallers per tractar com es desenvolupa l’economia 
cooperativa, el seu funcionament, els avantatges, etc.

Durant tot el cap de setmana hi haurà exhibicions i propostes 
de les entitats i dels clubs esportius, gràcies als quals la fira 
se segueix consolidant, amb un emplaçament fix i uns 8.000 
visitants de mitjana. 

Si voleu conèixer tota la programació de la Fira, podeu 
consultar l’agenda d’aquest butlletí. 

Una mica d’història

La primera ubicació de la fira, l’any 1996, va ser el solar 
on actualment hi ha l’Institut El Til·ler. Aleshores només hi 
havia l’envelat dels animals de granja i uns quants artesans 
al costat. A partir del 2002 i fins al 2008 es va fer al davant de 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris. En les dues primeres 
edicions d’aquest nou emplaçament es van afegir als animals 
i els artesans atraccions inflables per als infants. 

Al 2004 i al 2005 s’hi va incorporar un envelat amb 
comerciants i empreses del municipi, però aquesta idea 

no va acabar reeixint perquè als expositors no els anava 
bé aquestes dates, ja que és quan tenen més feina a les 
seves botigues. L’any 2005 s’incorpora la Fira d’Entitats, la 
primera edició de les quals es va fer al Pavelló Poliesportiu 
Municipal. 

A partir de l’any 2009, la Fira Mercat de Nadal i la Fira 
d’Entitats es traslladen al passeig del Primer d’Octubre, 
fins al mes de setembre d’aquest 2019, nomenada rambla 
de la carretera de Ribes, on, amb petites variacions, 
s’ha estabilitzat el programa d’actes i les activitats que 
s’organitzen al seu voltant.
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L’Ajuntament potencia les accions 
contra el canvi climàtic
L’estand institucional de la Fira de Nadal es dedica a conscienciar 
sobre la importància de vetllar pel clima

Aquest any la Fira Mercat de Nadal i la Fira d’Entitats es dedica a transmetre 
valors com ara la solidaritat o la cooperació, que són indispensables per 
construir entre tots un món millor. En aquest sentit, l’Ajuntament de les 
Franqueses ha dissenyat un estand institucional, que té com a objectiu 

conscienciar sobre la importància de vetllar pel medi ambient, pel clima. I és que 
aturar el canvi climàtic és una lluita compartida entre administracions i ciutadania. 
Tots tenen responsabilitats directes a l’hora d’evitar els alts índex de contaminació 
atmosfèrica, lumínica o reduir el soroll. 
Precisament aquest any el consistori ha aprovat una moció per crear un consell 
per l’emergència climàtica, seguint el seu compromís de revisar les polítiques 
i els projectes des d’un punt de vista medi ambiental. L’ajuntament doncs pren el 
compromís de generar accions reals contra el canvi climàtic. 

ACCIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
MÉS MOBILITAT ELÈCTRICA = MILLOR QUALITAT DE L’AIRE

Aposta per vehicles municipals elèctrics 
EVITEM L’EMISSIÓ ANUAL D’1,6 TONES DE CO2

Ampliació de plaques solars municipals que generin energia renovable
EVITEM L’EMISSIÓ ANUAL DE 35 TONES DE CO2, QUE ÉS EQUIVALENT AL CONSUM D’ELECTRICITAT DE 30 LLARS

Gratuïtat del TRANSGRAN per als majors de 65 anys del municipi
FACILITEM LA MOBILITAT DE LA GENT GRAN I AMB EL BUS HÍBRID GENEREM UN 60% MENYS D’EMISSIONS DE CO2 

QUE SI FÉSSIM SERVIR EL COTXE
Pla de dinamització del comerç local, de proximitat 

MENYS TRANSPORT, MENYS FUMS I PRODUCTES KM. 0
Itineraris i rutes verdes per a vianants i bicicletes

CONSERVEM LA BIODIVERSITAT I FEM SALUT
Pacificació dels nuclis urbans de Can Calet, Corró d’Amunt, Llerona i Marata 

REDUÏM EL SOROLL I L’ESTRÈS QUE PROVOCA
Polítiques actives per a la recollida selectiva i el foment del reciclatge

AMB LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EVITEM L’EMISSIÓ ANUAL DE 730 KG DE CO2
Instal·lació progressiva de LEDs en l’enllumenat públic per reduir la contaminació lluminosa i estalviar energia 

EVITEM L’EMISSIÓ ANUAL DE 255 TONES DE CO2 I GAUDIM D’UN CEL MÉS NET
Depuració de l’aigua de manera natural al Parc del Falgar
MILLOREM LA QUALITAT ECOLÒGICA DEL RIU CONGOST
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Els comerciants et porten el Nadal a casa
L'Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les 
Franqueses enllesteix la campanya de Nadal

Ses Majestats els Reis Mags tornaran a passar en 
persona per les cases gràcies a les gestions fetes per 
l'Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals 
de les Franqueses (LF Comerç) conjuntament amb la 

Cívica. Enguany es manté l'acord amb la casa reial i qui ho 
desitgi podrà rebre els Reis a casa durant la nit del 5 de gener. 
Per un tema logístic i d'agenda, cal apuntar-se abans del 20 
de desembre escrivint un correu a elsreisvenenacasa@gmail.
com.

I si no podeu quadra agendes amb Ses Magestats també pots 
portar la carta al patge reial que estarà instal·lat a la plaça 
de l'Espolsada durant la tarda del 3 de gener. A més a més 
d'entregar la carta, es podran fer un munt d'activitats durant 
tota la tarda:

• 17 h Taller de Fanalets i pinta cares
• 17.30 h Benvinguda al Patge Reial
• 18 h Espectacle infantil i xocolatada
• 19 h Fi de festa

Com cada any podreu trobar també la carta pels Reis d'Orient 
a tots els comerços associats a LF Comerç. També la trobareu 
en mode retallable a les pàgines centrals d'aquest butlletí.
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Espectacles Infantils i Familiars, Humor&Co i concerts
[ espectacles ]

ENTRADES. Maravella

Venda d'entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)
• Anticipada, a partir del 20 de setembre, a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista, 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.entrapolis.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.

Tot un clàssic a les Franqueses

Dc. 1 de gener de 2020
19 h Teatre Auditori de Bellavista

Durada: 85minuts
Preu: 18 i 15* euros

Concert d'Any Nou. Orquestra Internacional Maravella

Aquest serà el 29è Concert de Cap d'Any que fa la Maravella 
a les Franqueses, orquestra nascuda el 1951 a Caldes de 
Malavella, guardonada amb la creu de Sant Jordi el 1997 i 
amb una forta projecció internacional, bàsicament a Europa, i, 
sobretot, a les festes majors de tot Catalunya i de l'Estat.
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1 diumenge
Sortida de natura. Senderisme
8 h Sortida des de la plaça de Can Ganduxer
Vildrà, Salt del Molí, Tosca dels degollats, 
Bellmunt. Ens quedarem a dinar a Tavérnoles
Org. La Cívica

Concerts a Marata
10 h Església de Santa Coloma de Marata
Musique de la Sereníssima, Trio Barroc del Cafè, 
Joan Vives, flauta de bec, Mireia Ruiz, clave; i 
Daniel Regincós, violoncel barroc 
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

Festa de l’oli
11.30 h Església de Santa Maria de Llerona
Benedicció de la premsada de la primera collita 
de l’oli. Tast de pa amb oli acompanyat d’embotit 
i beguda
Més informació a www.esglesiallerona.cat
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
................................................................................

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

3 dimarts
Dia Internacional de la diversitat funcional
Hora del conte. Mimi i la girafa blava, a càrrec de 
Nexe Fundació
Activitat recomanada per a famílies amb infants a 
partir de 3 anys
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Org. Àrea de Feminisme i Igualtat amb la col·lab. 
Biblioteca Municipal

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

5 dijous
Espai Zero. Taller de cuina
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Espais de lectura. “Luces de Bohemia” de Ramón 
del Valle-Inclán, tertúlia literària a càrrec de la 

professora Cristina Garcia
18 h Biblioteca Municipal CCB 
Org. Biblioteca Municipal 
................................................................................

6 divendres
Acte de commemoració de l'accident ferroviari 
del 6 de desembre de 1979
9.30 h Carrer Pau Casals, en el tram comprès 
entre els carrers del Congost i de Balmes 
(darrera de la Plaça de l'Escorxador) 
................................................................................

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

Missa II Diumenge d’Advent, commemorant la 
Immaculada Concepció de Maria 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
................................................................................

10 dimarts
Espai Zero. Preparem el Nadal
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

VII Festa de la Infància
(Tota la programació al final de l'agenda)
................................................................................

11 dimecres
Presentació Oncodines Trail - Repte esportiu 
solidari
20 h Sala de Plens
www.oncodinestrail.cat
................................................................................

12 dijous
Espai Zero. Preparem el Nadal
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

13 divendres
Circ en família 
Al gimnàs de l’Escola Bellavista Joan Camps 
Malabars i acrobàcies per treballar en grup la 
cooperació, l’esforç i la perseverança tot jugant i 
aprenent les tècniques de circ

17-17.45 h nens de 3 a 5 anys
18-18.45 h nens de 6 a 9 anys
Cal reservar plaça a lesfranqueses.espai.nado@
gmail.com 
Org. ENEI

Espai Zero. Taller de “ScrapBook” per a joves de 
18 a 30 anys
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

24a Fira mercat de Nadal i 15a Fira d'Entitats
(Tota la programació al final de l'agenda)

VII Festa de la Infància
(Tota la programació al final de l'agenda)
................................................................................

14 dissabte
Open d’Agility – Marató TV3

13 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Associació de botiguers, comerciants i 
professionals de les Franqueses

Muntem el pessebre 
11-13 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
El pessebre es podrà visitar coincidint amb els 
diferents actes
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

24a Fira mercat de Nadal i 15a Fira d'Entitats
(Tota la programació al final de l'agenda)
................................................................................

15 diumenge
Agility – Competició puntuable pel Campionat 
d’Espanya 2020 de G2, G3, G1 i PreAgility 
8.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt
Org. Associació de botiguers, comerciants i 
professionals de les Franqueses

Missa III Diumenge d’Advent, commemoració de 
Santa Eulàlia de Mèrida, patrona de Corró d’Avall 
i veneració de la seva relíquia 
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida

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

24a Fira mercat de Nadal i 15a Fira d'Entitats
(Tota la programació al final de l'agenda)

[ agenda ]
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"Desembre amb tronada, 
senyal de bona anyada"

16 dilluns
Taller de Nadal. ‘Fanalet de reis’, a càrrec de 
LAB Creatiu
17.30 h Biblioteca Municipal del CCB
Cal inscripció prèvia a la biblioteca o als telèfons 
938 404 388 / 938 466 506
Activitat recomanada per a famílies amb infants a 
partir de 4 anys
Org. Biblioteca Municipal 

Xerrada per a pares i mares. ‘Enganxats a les 
noves tecnologies’ 
18-19.30 h Biblioteca Institut  El Til·ler
Org. AMPA Institut El Til·ler i Psicologia L’Espai

VII Festa de la Infància
(Tota la programació al final de l'agenda)
................................................................................

17 dimarts
Hora del conte nadons. “Entresons”, a càrrec de 
La Botzina
17.30 h Sala de lectura del Centre Cultural de 
Can Ganduxer
Cal inscripció prèvia a la biblioteca o als telèfons 
938 404 388 / 938 466 506. Activitat recomanada 
per a famílies amb nadons de 0 a 3 anys
Org. Biblioteca Municipal

Espai Zero. Preparem el Nadal
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
................................................................................

18 dimecres
Taller de Nadal. ‘Fanalet de reis’, a càrrec de 
LAB Creatiu
17.30 h Sala de lectura del Centre Cultural de 
Can Ganduxer
Cal inscripció prèvia a la biblioteca o als telèfons 
938 404 388 / 938 466 506
Activitat recomanada per a famílies amb infants a 
partir de 4 anys
Org. Biblioteca Municipal 
................................................................................

19 dijous
Hora del conte. “Contes de Nadal”, a càrrec de 
Jeep Gasulla
17.30 h Biblioteca Municipal del CCB
Activitat recomanada per a famílies amb infants a 
partir de 4 anys
Org. Biblioteca Municipal

Espai Zero. Preparem la VII Festa de la Infància
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Ple Municipal
20 h Sala Plens Ajuntament

VII Festa de la Infància
(Tota la programació al final de l'agenda)
................................................................................

20 divendres
Espai Zero. Preparem la VII Festa de la Infància
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Més informació i inscripcions al 938 404 624 o a 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

VII Festa de la Infància
(Tota la programació al final de l'agenda)
................................................................................

21 dissabte
El futur de Guillots i Suats
10-13 h Sala polivalent del CCB
Trobada extraordinària entre tot el barri de 
Bellavista per decidir el futur de Guillots i Suats a 
partir de l’any 2020. Si vols aportar el teu granet 
de sorra i implicar-te en el nou projecte de les 
colles, no dubtis en venir a dir la teva. Les colles 
et necessitem!
Org. Guilots i Suats

3er Trofeu Múixing LF
17.30 h Parc del Falgar i la Verneda
Org. Club Canicross Les Franqueses

Pessebre i Tió a Corró d’Amunt
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
18 h Inauguració del pessebre
18.30 h “Caga Tió” 
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 
Org. Joves de Festes Laurona

12-16 h Sortida des de l’Església de Santa Maria 
de Llerona
Per a la pujada no cal inscripció, per a la 
botifarrada es farà la venda de tiquets del 8 al 20 
de desembre al bar Nou Casal. 5 euros 
Org. Grup de Muntanya Santa Maria de Llerona 

Exhibició de Nadal del CN Les Franqueses
17 h Complex Esportiu Municipal de Corró d’Avall
Org. CN Les Franqueses

Festival de patinatge de Nadal
18 h Pavelló Poliesportiu Municipal Corró d’Avall
Org. Club Patinatge Artístic les Franqueses
................................................................................

24 dimarts
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 Gall a Llerona
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona

Missa del Gall a Corró d’Amunt
Seguidament cantada de Nadales a la vora del foc
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

Teatre. ‘Entenent Els Pastorets’
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
A partir del 9 de desembre, venda d’entrades 
anticipades al carrer Balmes, 10A de Corró 
d’Avall. Contacte 647 422 644
7 euros a partir de 15 anys, 4 euros fins a 14 anys i 
1 euro fins a 4 anys
Org. El Coverol

VII Festa de la Infància
(Tota la programació al final de l'agenda)
................................................................................

22 diumenge
3er Trofeu Múixing LF
8 h Parc del Falgar i la Verneda
10 h Obertura del village
Org. Club Canicross Les Franqueses

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

IV Pujada del Pessebre al Pedró de Llerona
Pujada del Pessebre dalt el Pedró de Llerona, 
cantada de Nadales i botifarrada



18

[ agenda ]
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
................................................................................

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

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

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

27 divendres
Torneig d’Any Nou de bàsquet
Categoria premini
9-21 h Pavelló Poliesportiu de Can Prat i Pavelló 
Poliesportiu Municipal de Corró d’Avall
................................................................................

28 dissabte
Torneig d’Any Nou de bàsquet
Categoria mini
9-21 h Pavelló Poliesportiu de Can Prat i Pavelló 
Poliesportiu Municipal de Corró d’Avall

Copa Catalana de Ciclocròs Nocturn – Dark 
Cross
17 h Via Europa, 36 de Corró d’Avall 
16.15 h Infantils
17.30 h Open
18.15 h Juniors, Cadets, Femines
19.15 h Concurs Bunny hop
20.15 h Màster 40, 50, 60
21.30 h Elit, Sub 23, Màster30
Inscripcions a www.fedecat.cat
Org. Unió Ciclista les Franqueses amb la col·lab. 
PME i Federació Catalana Ciclisme

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

29 diumenge
Torneig d'Any Nou de bàsquet Categoria 
preinfantil
9-21 h Pavelló Poliesportiu de Can Prat i Pavelló 
Poliesportiu Municipal de Corró d'Avall

Concert de Nadal a Corró d’Amunt
18 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt, a 
càrrec dels cantaires de Corró d’Amunt 
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Teatre. ‘Entenent Els Pastorets’
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
A partir del 9 de desembre, venda d’entrades 
anticipades al carrer Balmes, 10A de Corró 
d’Avall. Contacte 647 422 644
7 euros a partir de 15 anys, 4 euros fins a 14 anys i 
1 euro fins a 4 anys
Org. El Coverol

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

31 dimarts
Missa de Cap d’Any 
19 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida

Festa de fi d’any a Corró d’Amunt
Amb campanades! No us heu de portar el raïm
23.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt
................................................................................

1 dimecres (gener)
Missa Solemne d’Any Nou
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
................................................................................

3 divendres (gener)
Xocolatada i taller de fanalets
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

Porta la carta al Patge Reial
Plaça de l’Espolsada
17 h Taller de fanalets i tallers infantils
17.30 h Benvinguda al patge reial
18 h Espectacle infantil i xocolatada
19 h Fi de festa 
Org. LF Comerç amb la col·lab. Artidolç i La 
Maleta 
................................................................................

4 dissabte (gener)
Recepció dels patges reials a Corró d’Amunt
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
17 h Taller de fanalets i actuació de Marc Oriol
19 h Recepció dels patges reials de SSMM Els 
Reis Mags
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt
................................................................................

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

24a FIRA MERCAT DE NADAL I 15a FIRA 
D’ENTITATS
13,14 i 15 DE DESEMBRE

Dv. 13 de desembre
• Espai dels bons desitjos
Canviem un desig per un somriure!!
Juga, berena, desitja... i en acabar penja el teu 
desig a l’olivera
17 h Berenar, jocs, escriu el teu desig.. a la carpa 
de la plaça Can Font
18 h Penjada dels desitjos a l’Olivera del Passeig 
del Primer d'Octubre
Org. Àrea d’Infància i Joventut

Ds. 14 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
9.30-13.30 h 
Org. Banc de Sang i de Teixits
• Vine a conèixer l’Agility
10-11 h Plaça Joan Sanpera
Demostració d’Agility amb gossos
Org. LF Comerç amb la col·lab. PME i Club Agility 
Santa Quitèria
• Activitat dirigida pel CEM (45 minuts)
Col·labora amb la Marató de TV3 i fes el teu 
donatiu!
10.30 h Envelat d’espectacles 
Org. Patronat Municipal Esports i CEM Complex 
Esportiu Municipal
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• Acte inaugural de la XXIV Fira Mercat de Nadal 
i XV d’Entitats
11 h Envelat d’entitats
• Taller “Fes-te el teu desodorant, pasta de 
dents i sabó”
11-13 h Espai d’Economia Social i Solidària (ESS)
• Juguem a escacs
11 h Envelat d’entitats
• Dansa Tahitiana
11.15 h Envelat d’espectacles
Cal portar un pareo o mocador per la cintura
Org. ENEI
• Concert de Nadal
12.15 h Envelat d’espectacles
Org. Associació Cor Camins
• Partit Exhibició Hoquei
12.30 h Plaça Joan Sanpera
Org. Club Hoquei les Franqueses
• Let’s dance
16 h Envelat d’espectacles
Org. LF Comerç & Escola de Dansa Moving
• Karate
17 h Envelat d’espectacles
Org. Club Esportiu Karate Nokachi 
• Fem un cafè amb opcions i pam a pam: 
Aprenguem a consumir menys, millor i més a 
prop
17-18.30 h Espai d’economia Social i Solidària 
(ESS)
Org. Espai d’economia Social i Solidària (ESS)
• Taller infantil “Reutilitza, recrea i regala”
17-19 h Espai d’economia Social i Solidària (ESS)
Org. Espai d’economia Social i Solidària (ESS)
• Dansa contemporània 
18 h Envelat d’espectacles
Org. Sal, Fòrum Ciutadà
• Cercavila de músics i mostra de foc
18.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Grup de Diables Els Encendraires
• Brooklyn Christmas
19 h Envelat d’espectacles
Org. LF Comerç amb la col·lab. Brooklyn Dance 
Studio

"Desembre mullat, 
gener ben gelat" 

Dg. 15 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  
amb la col·lab. Carns Torrent i Bonet, SL i 
Artidolç
• Xocolatada solidària
10 h Plaça de l’Ajuntament
Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 1 €)
Org. Club Bàsquet les Franqueses
• Miniarc 
10 h Plaça Joan Sanpera i Torras
Org. Club de Tir amb Arc Les Franqueses
• Hi havia una vegada... contes coeducatius
10 h Envelat d’espectacles
Per a nens i nenes a partir de 8 anys
Org. Associació Mirall – Feminisme d’Acció Social
• Sardanes amb la Cobla Premià
11 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
• Taller de costura “Porta roba i endú-te’n la 
brossa”
11-13 h Espai d’Economia Social i Solidària
Org. Espai d’Economia Social i Solidària
• Gegants 
11.30 h Plaça de l’Ajuntament
Mostra davant de l’Ajuntament i cercavila per el 
passeig del Primer d’Octubre i fins la plaça de 
l’Ajuntament
Org. Associació Gegants de les Franqueses
• Ball en línia
12 h Envelat d’espectacles
Org. Casal Gent Gran de les Franqueses
• Concert de Nadal
13.15 h Envelat d’espectacles
Org. EMM Claudi Arimany
• Comunicació guanyadors Concurs de dibuix
13.45 h 
• Això és fitness, és salut... és Quo
16 h Envelat d’espectacles

Org. LF Comerç amb la col·lab. El Gimnàs Q de 
les Franqueses C. Oficial Zumba
• Mostra de dansa
17 h Envelat d’espectacles
Org. Associació de Veïns de Bellavista
• Fes un cafè amb alternativa 3: Ecologia i 
comerç just
17-18.30 h Espai d’Economia Social i Solidària
Org. Espai d’Economia Social i Solidària
• Lliurament premi al millor dibuix 2019
18 h Envelat d’espectacles
• Masterclass Zumba
18.30 h Envelat d’espectacles
• Lliurament premi al millor estand 2019
19.30 h Envelat d’entitats

ACTIVITATS PERMANENTS
• Fira mercat d’artesans
• Exposició 15a Fira d’entitats
• Espai d’Economia Social i Solidària
• 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
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[ agenda ]
CAVALCADA DE REIS

BELLAVISTA
Dg. 5 de gener 
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
Dg. 5 de gener 
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
Amb la col·lab. AMPA Escola Camins,  Associació 
Cívica i Cultural de Corró d’Avall, 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 Bàsquet les Franqueses

LLERONA
Dg. 5 de gener 
17 h Taller de fanalets al Casal de Llerona
18.25 h Els reis recorreran el carrer Catalunya 
i seguidament aniran cap a la plaça de Santa 
Margarida
18.30 h Sortida des del Casal 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 plaça de Santa Margarida. Després 
es retornarà caminant cap al Casal de Llerona
19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 
Majestats els Reis d’Orient
Org. Festes Laurona

ACTIVITATS I 
CURSOS
CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 
manteniment i repartiment
Dv, 13 i 20 de desembre, de 17.15 a 18.30 h Centre 
Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 3, 10 i 17 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 23 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

Casal de vacances, activitats lúdiques, tallers, 
jocs, excursions...
Preu: 65 euros per infant i 55 euros per al 
segon o més germans. Informació: 938 405 781 
Inscripcions: del 9 al 13 de desembre per als 

• 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

VII FESTA DE LA INFÀNCIA
10, 13, 16, 19, 20 i 21 DE DESEMBRE
                                                                                                       
Dm. 10 de desembre
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Joc d’ombres i colors, a càrrec d’ENEI
Informació i inscripcions a infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat o al 938 405 780
                                                                                          
Dv. 13 de desembre
17 h Centre Cultural de Bellavista
Conte i taller de sardanes
Org. Sardanistes Franquesins
                                                                                                         
Dl. 16 de desembre
17.30 h A la Biblioteca del Centre Cultural de 
Bellavista 
Taller de fanalets de Reis
Org. Biblioteca Municipal
                                                                                                         
Dj. 19 de desembre
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Hora del conte. “Contes de Nadal”
A la Biblioteca Municipal de Bellavista (Sala 
infantil) 
Org. Biblioteca Municipal 

Dv. 20 de desembre
18 h Centre Cultural de Bellavista
Representació obra de teatre: “Bellabèstia”
Jocs populars per a tota la família

Ds. 21 de desembre
10.30 h Plaça Major de Bellavista
Gran Cloenda 
Xocolatada
Taller de fanalets
Jocs per a tota la família
Taller d'instruments
Recollida de xumets pel Closquetes dels 
Encendraires
Tallers i activitats de Nadal
Exhibicions – taller de Sardanes 
Activitats: La carpa dels contes, xapes, la panera 
dels tresors, saquets terapèutics, papiroflèxia 
familiar, etc
Aperitiu menut de final de festa amb l’actuació de 
‘Més Tumàcat’
Més informació a infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat o al 938 405 780 
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infants empadronats al municipi i del 16 al 20 
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 de 15 a 18.30 h, dm, dj i dv, de 16 a 18.30 h 
al Centre Cultural de Can Ganduxer
Org. Casals Infantils Municipals

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i DISSABTES

Obert de setembre a juny (per a infants de 3 a 11 
anys)
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 
cançons, xanques, excursions, festes populars, 
convivències, etc.
De dl a ds de 16.30 a 18.30 h 
Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de Bellavista
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

ACTIVITATS ENEI

 • Ioga per a embarassades. Dirigit a dones 
que volen viure el seu embaràs d’una manera 
conscient
Cal inscripció prèvia. Grup reduïts 
Dc de 17 a 18.30 h, Centre Cultural de Bellavista

• 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, Centre Cultural de 
Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts

• Biodansa en família. Les famílies participen 
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles 

"Les dolçaines de Nadal 
solen dur mal de queixal"

afectius i facilitant noves formes de relacionar-se 
biodansant
Dv, 20 de desembre, de 17.30 a 18.30 h, Centre 
Cultural de Bellavista

• Ioga amb nadons. Un espai on podràs gaudir de 
la pràctica del ioga amb el teu nadó fins a un any
Dc de 10.15 a 11.30 h, Centre Cultural de 
Bellavista
Cal inscripció prèvia. Grups reduïts
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

A les Antigues Escoles de Corró d’Amunt

• 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

CURSOS DE LA CÍVICA

• Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre cos 
mitjançant l’exercici i es centra en la postura dels 
nostres músculs per mantenir l’equilibri
Dm de 19 a 20 h i de 20 a 21 h i dj de 19 a 20 h 
• Tai-Txi. Art de la meditació en moviment per 
conèixer el nostre cos
Dl de 20 a 21 h 
• Coral Xeremella. Cant coral adreçat a adults 
amb ganes de cantar i compartir música
Dj de 21.20 a 23.30 h
A la Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

L'agenda queda 
subjecta a possibles 
canvis d'última hora.
Podeu consultar el 
web municipal

www.lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]

Francesc Colomé
President del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)

El passat dijous 24 d’octubre, el PSC de les Franqueses, va signar les principals línies estratègiques d’actuació per al mandat 
2019-2023, conjuntament amb Junts per les Franqueses.  Aquests punts estratègics aniran acompanyats d’un Pla d’Acció 
Municipal que garanteixi el compromís i la transparència d’aquest acord de govern. Som dos partits amb una visió totalment 
diferent respecte a la situació política actual, però ambdós estem d’acord que la nostra política conjunta ha de ser la del nostre 
municipi.
Les línies estratègiques d’actuació es resumeixen en vint-i-sis punts, on les millores socials han primat per sobre de la resta, 
tal i com ho vam avançar a la nostra campanya electoral.
Per nosaltres l’objectiu d’aquest acord de govern era i és garantir el benestar dels nostres veïns i veïnes,  volem fer una política 
municipal  de qualitat, on tots ens sentim recompensats amb aquelles demandes que tots els ciutadans i ciutadanes ens van 
fer arribar amb les seves peticions per aquest mandat. Recordem que al PSC de les Franqueses el programa electoral es va 
redactar amb les aportacions de tots, i és per això, que ens sentim orgullosos de dir que aquests 26 punts són fruit de l’esforç 
de tots plegats.

Junts per Catalunya al congrés dels Diputats. La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, ha posat en valor 
la declaració de la Llotja de Mar, un acord signat el passat 25 d’octubre a Barcelona, on partits de tot l’Estat van reclamar 
el dret d’autodeterminació i la llibertat dels presos polítics. Per Borràs aquesta declaració és un “consens cívic, pacífic i 
democràtic que donaria una solució al conflicte” i hauria de ser “la posició comuna de l’independentisme” a partir del qual 
treballar conjuntament per negociar amb Madrid. Pel que fa a la unitat independentista, la portaveu al Congrés ha insistit 
en lluitar per tenir unitat estratègica, també en la votació a la investidura del president espanyol. “Som els de la unitat, la 
vam demanar, abans, durant i després de la campanya electoral. Treballarem perquè l’independentisme pugui exercir 
la influència necessària per solucionar el conflicte polític i que els nostres vots puguin servir per això”. Laura Borràs 
ha recordat que aquesta vegada “ens acreditem sense els nostres companys presos que van ser suspesos en l’anterior 
legislatura”, i ha posat de manifest que “amb menys participació i més oferta independentista, venim amb un diputat i un 
senador més”. També ha explicat que Junts per Catalunya “farà política per resoldre el conflicte polític” i, per fer-ho, ha dit 
que “és imprescindible asseure’s a negociar per parlar de la situació de repressió que viu Espanya, com la que hem viscut 
darrerament pretenent inhabilitar el president Torra, que ha estat democràticament escollit per la ciutadania”.

Un cop passada l’eufòria de les eleccions municipals, ens queda la ressaca posterior. I amb que ens trobem? Obres començades 
mesos abans de eleccions encara per acabar, un acord JUNTS-PSC del que sabem de que va 4 mesos mes tard, amb 26 punts 
que mes aviat sembla una carta als reis, sense concretar com es faran. Una pujada de despeses municipals alta, se han de 
contractar el personal de biblioteca, consergeria i neteja de Can Prats, se ha de pagar el manteniment del parc del Falgar, 
estimat en uns 50.000 € any, se han ampliat el serveis de jardineria i neteja viaria per fer front a les noves necessitats, nomes 
dos anys després de la seva implantació, etc... I es el que tenen les coses, res es gratis, pots aconseguir subvencions, que 
paguin els propietaris dels plans urbanístics, però al final, el manteniment de carrers, enllumenats, etc... se ha de fer càrrec 
l’ajuntament. Per fer front a aquest panorama ens trobem amb una pujada dels impostos municipals del 2’8%, i encara ens 
diuen que se han quedat curts per cobrir despeses. Però tota la festa d’inversions els acabem pagant els ciutadans de les 
franqueses i es igual si es fa amb impostos directes o amb subvencions, ja que els calers surten de les nostres butxaques. 
Davant de aquest panorama el govern obliga a l’ajuntament a fer un pla econòmic financer perquè se han passat de despesa i 
que implica un control econòmic durant dos anys perquè no es tornin a repetir.

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Rafael Bernabé
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Rafael Bernabé
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]

Amador Doncel 
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

Se acerca una recesión económica y eso se traduce en que las familias se van a tener que apretar el cinturón.
En tiempos de crisis las administraciones públicas tenemos que dar ejemplo y gastar menos y mejor para poder aliviar las 
cargas económicas de nuestros vecinos.
No entendemos como en esta coyuntura el equipo de Gobierno ha subido los impuestos cuando, además de la recaudación 
ordinaria, vamos a recibir unos 400.000 euros extras al haber superado los 20000 habitantes.
Estamos seguros que la gestión es muy mejorable, por eso estaremos muy atentos a los presupuestos que están elaborando 
JxLF y PSC pues estamos convencidos que hay gasto superfluo que se puede recortar e inversiones que se pueden optimizar, 
evitando así tener que subir los impuestos aún más y poner más cargas a las ya maltrechas economías domésticas.
Creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de nuestros vecinos, esto aumenta la capacidad de consumo y les va mejor a los 
comerciantes y empresas, evitando así que se destruya empleo en un tiempo de recesión económica como el que ya se empieza 
a vislumbrar.

Alegria
L’alegria amb què el nostre ajuntament maneja els diners públics ens esparvera. 
Ja sabem que el pressupost municipal es pot modificar en funció de les necessitats, però des de principi d’estiu l’equip de 
govern, majoritari al ple, ja ha aprovat dues modificacions poc justificades. La primera, pel juliol, i la segona, el mes d’octubre. 
En aquesta darrera, uns diners destinats a amortització de crèdits, a fomentar l’ocupació i a pagar un tècnic de salut es destinen 
ara a fires i a pagar les obres de Can Prat i del Falgar, espais inaugurats abans d’hora per treure’n rèdit electoral. Calia? Aquest 
canvi en l’ús dels diners contribueix a satisfer les necessitats dels habitants del municipi?
A més, com que per culpa de les males praxis es deuen diners, apugen els impostos als veïns i veïnes per fer quadrar els 
números. La pujada servirà per pagar unes obres sobredimensionades i mal planificades i uns sous que diuen que s’han 
d’apujar perquè som més gent i això genera més feina, quan de fet no som gaires més que els 20.172 de final del 2018.
- Sobre els sous, no volem fer demagògia: llegiu el reportatge d’El 9 Nou del 4 de novembre, pàg. 2-3. 

Grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista [SAL-CUP-
AMUNT]

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès posa aquestes 
pàgines del butlletí 5.1 a disposició dels partits polítics amb 
representació municipal. El Gabinet de Comunicació, Premsa 
i Imatge no es fa responsable de les informacions i opinions  
que s’emeten en aquest espai mensual; així com tampoc 
garanteix que els textos estiguin lliures d’errors gramaticals 
o d’expressió. Tots els articles es publiquen tal com els han 
enviat les forces polítiques i no són subjectes de correcció 
o manipulació, més enllà de les necessitats del disseny del 
butlletí.
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