Les Festes de Nadal són moments per
compartir, però sobretot d’il·lusió. Aquest
2020 no ha estat un any fàcil, ens han
canviat molts hàbits i sobretot la manera
de relacionar-nos, però hem de continuar
conservant això, la il·lusió, perquè tot
principi té un final i ens en sortirem.
És evident que la situació actual ens ha
fet modificar la nostra tradicional Fira
de Nadal i d’Entitats, així com tota la
programació presencial durant aquests
dies festius, però ens toca reinventar-nos.

Per això, des de l’Ajuntament de les
Franqueses hem preparat una nova
proposta per tal que puguem gaudir
d’aquests dies en família. Poseu molta
atenció a aquest programa perquè hi
trobareu activitats ben engrescadores
que us faran passar molt bones estones.
Ahhhh! I estic molt content d’informar-vos
que els Reis Mags d’Orient mantindran
la seva cita amb totes les famílies del
municipi. Ses Majestats també han
de seguir les mesures per evitar la
propagació de la Covid-19 i per això

la seva visita serà una mica diferent
per evitar aglomeracions als carrers.
En aquest programa hi trobareu tota
l’explicació, però ja us avanço que
estigueu molt atents i atentes el 5 de
gener perquè, des de casa, veureu com
els Reis arriben en helicòpter i després
es passegen pels carrers del municipi
per saludar-vos. No patiu gens perquè jo
els entregaré, com ja és habitual, la clau
màgica que obre totes les portes.

Com deia al principi sóc conscient que
són moments complexes. Fem, entre tots
i totes, el possible per a què grans i petits
mantinguin la il·lusió. Omplim de llum i
alegria aquest Nadal.

Evita
aglomeracions

Renta’t
les mans

Respecta la distància
de seguretat

Llueix la
teva mascareta

Segueix les indicacions
sanitàries vigents

Viu el Nadal a les Franqueses!
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

Gràcies per la teva col·laboració!

Concurs

Dibuix guanyador
de l'any passat,
fet per
Clara Requena

Concurs infantil de dibuix
Del 24 de novembre a l’11 de desembre, envia el teu dibuix de Nadal a
dinamització@lesfranqueses.cat i guanya el concurs infantil de dibuix de Nadal
d’enguany. A partir del 14 de desembre podràs visualitzar tots els dibuixos enviats al
Flickr de l’Ajuntament.
El veredicte dels guanyadors es publicarà el 20 de desembre al web municipal.
El dibuix que obtingui el primer premi apareixerà a la campanya de Nadal de 2021.

Concurs d’Entitats
A partir del 7 de desembre, es publicaran a les
xarxes socials municipals els vídeos de les entitats
de les Franqueses del Vallès. El veredicte al millor
vídeo es publicarà el proper 20 de desembre al
web de l’Ajuntament.
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1 de Desembre
“Per Nadal decora la teva llar”
Taller per decorar casa nostra, els balcons i/o les finestres
reutilitzant materials, a càrrec de Can Xic.

“Decora la Mà Franquesina”

#tallervirt

ualenfamilia

Taller per decorar amb originalitat la Mà Franquesina amb materials que tenim per
casa. La mà s’entrega juntament amb el butlletí municipal del mes de desembre. També
es podrà recollir al SAC (Servei d’Atenció a la Ciutadania) de Corró d’Avall i Bellavista.

Encesa dels
llums de Nadal
11 de Desembre
18 h. Plaça Major
de Bellavista

#en

Retransmissió en directe, via Instagram,
de l’encesa de llums a càrrec de
l’alcalde, Francesc Colomé, qui donarà
pas a l’inici de l’espectacle d’animació
itinerant pels carrers de Bellavista. Us
convidem a participar des dels balcons
i les finestres lluïnt la vostra decoració
nadalenca i la Mà Franquesina.
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11 de Desembre
19 h. Plaça de l’Espolsada
de Corró d’Avall
Retransmissió en directe, via Instagram,
de l’encesa de llums a càrrec de
l’alcalde, Francesc Colomé, qui donarà
pas a l’inici de l’espectacle d’animació
itinerant pels carrers de Corró d’Avall. Us
convidem a participar des dels balcons
i finestres lluint la vostra decoració
nadalenca i la Mà Franquesina.
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Concert
d’any nou
1 de Gener
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Reis Mags
d’Orient
2 de Gener

30è Concert d’Any Nou amb
l’Orquestra Internacional Meravella

Tallers virtuals en família per preparar
la visita de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient.

19 h. Teatre Auditori de Bellavista

“Històries dels Reis Mags
d’Orient. El camí i la llum”

Venda d’entrades anticipada a
www.teatres.lesfranqueses.cat o amb
cita prèvia a les taquilles del Teatre
Auditori de Bellavista o al Casal Cultural
de Corró d’Avall.

Preu general 18 € / reduït 15 € (entrades anticipades, majors de 65 anys,
pensionistes, aturats i menors de 25
anys). Espectacle subjecte a les mesures sanitàries vigents.

La narradora Mon Mas ens explicarà
històries de Ses Majestats i el significat
i la importància dels fanalets.
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“Decora el teu fanalet”
Aprenem a fer i a decorar fanalets. Les
plantilles per a fer els fanalets es podran
recollir des del 21 de desembre al SAC
(Servei d’Atenció a la Ciutadania) de
Corró d’Avall i Bellavista, bescanviant el
cupó que trobareu al butlletí municipal
del mes de desembre.

Reis Mags
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Atents!
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17 h Visita de Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient

Recorregut dels Reis Mags d’Orient
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Els Reis Mags d’Orient sobrevolaran les
Franqueses del Vallès per després
recórrer els carrers del municipi.
Els infants podran saludar als Reis Mags
d’Orient des dels seus balcons, finestres
i portals, amb els fanalets il·luminats.
És important no acostar-se a Ses
Majestats els Reis Mags d’Orient per a
evitar aglomeracions. Gaudim dels Reis
a distància!
El desenvolupament de l’activitat queda
supeditat a la situació sanitària del moment.
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Ens ubiquem? Punts de referència:

1

Av. Corró

2

Av. Montseny

3

Av. Franqueses

4

Av. Llerona
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Recorregut dels Reis Mags d’Orient
a Bellavista

Recorregut dels Reis Mags d’Orient
a Corró d’Avall
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Ens ubiquem? Punts de referència:
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6

EBM Cavall Fort
Institut El Til·ler

2
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Espai Can Prat
EBM Tres Bessones
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Escola Joan Sanpera i Torras
Plaça de l’Espolsada
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Ajuntament
Escola Guerau de Liost
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Ens ubiquem? Punts de referència:
Can Font
Complex Esportiu Municipal
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IES Lauro
Escola Colors
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Escola Bellavista Joan Camps
Parc del Mirador
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Plaça Major
EBM El Gegant del Pi

4
8

Plaça de l’Esbarjo
Plaça Espanya

Reis Mags
d’Orient
Des de l’11 de desembre
fins al 5 de gener, deixa
la teva carta a la Bústia
Reial!

Els Reis Mags d’Orient recolliran les cartes
amb els desitjos dels infants de les Bústies
Reials situades a:
- Plaça Major de Bellavista
- Consell del Poble de Corró d’Amunt
- Consell del Poble de Llerona
- Plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall

Espai dels bons
desitjos
El Nadal és una època
especial i plena de màgia...
Unes dates plenes d’il·lusió
i de desitjos.
Aquest 2020, més que mai, hem de donar
visibilitat a aquests desitjos. Us proposem
recuperar l’esperit nadalenc i escriure els
vostres bons propòsits i anhels per al 2021 a
la targeta que trobareu juntament amb el
butlletí municipal del mes de desembre.
Podeu penjar-la al vostre arbre de Nadal i
viure aquestes dates sense perdre la il·lusió.
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20 de Desembre
17.30 a 20.30 h
Envelat del Consell
del Poble de Llerona

Caga Tió

Cal cita prèvia enviant un
whatsapp al 633 646 706. Places
limitades

5 de Gener

18.30 h
Pels carrers de Llerona

Rua de
Ses Majestats
els Reis Mags
d’Orient

Al web www.llerona.net
podeu trobar el recorregut i els
horaris aproximats.

www.lesfranqueses.cat

