


Les festes de Nadal són moments de reflexió per 
a moltes persones. Us confesso que a mi també 
em passa. Aquests dies tenim les emocions a flor 
de pell compartint moments i, en moltes ocasions, 
recordant aquells qui ja no hi són. Per tant, podem 
dir que hi ha certa nostàlgia i malenconia al voltant 
dels llums i dels ornaments de Nadal. Però com deia 
abans, també és una data per compartir i oberta a 
la reflexió.
Nosaltres hem volgut preparar amb molta 
delicadesa, sense frivolitat, unes festes plenes
de llum. Unes festes on també hi hagi una 
màgia que s’expandeixi per tots els racons de 
les Franqueses: pels carrers, per les places,.. i 
per cadascuna de les llars del municipi. Perquè 
creiem que hem d’aprofitar els moments que ens 
permeten fer volar la imaginació i creure en coses 
que potser el nostre dia a dia no ens deixa veure la 
resta de l’any. 
En aquest programa hi trobareu un seguit de 
propostes per gaudir d’aquests dies al carrer. Com 
sabeu, l’any passat vam fer un canvi de format a la 
programació impulsada des de l’Ajuntament amb 
la col·laboració de diverses entitats, a qui aprofito 
per agrair la feina. Un canvi que considerem que 
ens ha ajudat a omplir els nostres carrers d’aquesta 
llum i d’aquesta il·lusió que abans comentava. 
Aquest any continuem amb aquest nou format 
que, si em permeteu, us diré que encara el trobareu 
millorat. El mercat d’artesans, la pista de patinatge, 
la fireta i la bústia reial seran als nostres carrers. 

Els infants podran gaudir de l’Espai dels Bons 
Desitjos, de l’Espai del Somnis, de visitar el Ganxetí 
i la Ganxetina per traslladar els seus missatges a 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient... En aquest 
llibret podreu consultar tota la programació. Ah! 
I recordeu que els Reis aquí arriben en helicòpter, 
estigueu ben atents i atentes i enlaireu bé la 
mirada.
Jo vull aprofitar per desitjar-vos unes bones festes 
i que gaudiu molt de totes aquestes propostes que 
hem preparat per a vosaltres. Passe-m’ho bé, però, 
com deia a l’inici, no perdem mai de vista la reflexió. 
Que aquestes festes ens portin felicitat i nous 
propòsits per a l’any vinent. Que entre tots i totes 
ens proposem construir un món millor cuidant del 
nostre entorn, de les persones que tenim al nostre 
voltant. Pensem a fer un consumisme responsable, 
de proximitat i generós amb qui més ho necessita. I 
participeu, sobretot participeu, en les activitats que 
us proposem. 

Viviu el Nadal a les Franqueses!

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses  
del Vallès



Concurs infantil 
de dibuix

Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall  
i Club Bàsquet de les Franqueses del Vallès

El 17 i 18 de desembre,  
de 16 a 18 h, a la Fira de Nadal, 
participa al Concurs infantil  
de dibuix. 
El veredicte dels dibuixos guanyadors i l’entrega 
de premis es realitzarà el 23 de desembre, a 
les 12 h, a la Fira de Nadal. El dibuix que obtingui 
el primer premi apareixerà a la campanya de 
Nadal de 2023.

Dibuix guanyador de l'any passat,  

fet per Jan Lloret Tena



Gaudeix del millor Nadal  
a les Franqueses.

Horaris:

#firadenadal
16 de desembre de 17 a 21 h
17 i 18 de desembre de 10 a 21 h
19, 20 i 21 de desembre tancada
22 i 23 de desembre de 10 a 20 h
24 de desembre de 10 a 14 h 
25 de desembre tancada
26 de desembre tancada
Del 27 al 30 de desembre de 10 a 20 h
31 de desembre de 10 a 14 h

Fira de Nadal

Plaça de  
l’Ajuntament



Mercat d’artesans Pista de patinatge La Fireta

Recollida de joguines Zona de picnic i foodtrucks

La fira de Nadal comptarà 
amb casetes de fusta i 
artesans locals.

Gaudeix encara més de la Fira 
de Nadal a la pista de patinatge. 
Venda anticipada de tiquets del 
12 al 21 de desembre de 9 a 13 h a 
l’Ajuntament. 

Els infants podràn  
passar-ho d’allò més bé 
amb un munt d’atraccions 
tradicionals.

Joguines noves o de segona 
mà en bon estat.

Aquest  any a la plaça de l’Ajuntament podreu 
gaudir d’una zona amb taules i cadires per poder 
descansar i agafar forces. Hi hauran foodtrucks 
que oferiran diverses varietats gastronòmiques.

Del 16 al 18 i del 22  
al 24 de desembre

Del 16 al 31  de desembre Del 16 al 31 de desembre

Del 12 al 16 de 
desembre de 9 a 13h

Del 16 al 18 desembre i del 22 al 24 de 
desembre durant l’horari de la Fira de Nadal

Fira de Nadal



Des del 16 de desembre 
fins al 5 de gener, deixa 
la teva carta a la Bústia 
Reial!
Els Reis Mags d’Orient recolliran les cartes 
dels infants de les Bústies Reials situades a:

- Plaça Major de Bellavista
- Consell del Poble de Corró d’Amunt
- Plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall
- Consell del Poble de Llerona

#reismagsdorient 



Al Nadal,  
compra a casa
Compra a les Franqueses, omple la butlleta i participa en el 
sorteig d’una panera de Nadal. Durant la setmana del 16 de 
gener es publicarà a l’Instagram @lfcomerç el nom de la  
persona guanyadora 

Del 2 de desembre al 6 de gener

Del 12 al 31 de desembre
Realitza una compra mínima de 15€  
als comerços de les Franqueses i podràs  
patinar gratis a la pista de patinatge!

#jocomproacasa

Org. LF Comerç



Activitats de Nadal a Les Franqueses

A càrrec de Suc de contes. Activitat adreçada 
a infants a partir de 3 anys. Inscripcions a partir 
del 5 de desembre a la Biblioteca Municipal  
de Corró d’Avall, al 935 661 550 o a  
bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

2 de desembre

2 de desembre

15 de desembrePlaça de l’Espolsada  
de Corró d’Avall

Plaça Major de Bellavista

17.30 h Biblioteca Municipal  
de Corró d’AvallDe 17 a 19 h  

Activitats de Nadal

De 18 a 20 h  
Activitats de Nadal

18 h  
Encensa dels llums  
de Nadal 

19 h  
Encensa dels llums  
de Nadal 

Hora del conte  
M’amigues?  

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar
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Activitats de Nadal a Les Franqueses
16 de desembre

Diada de la X Festa de la Infància

16

Org. Diables Els Encendraires 

18 h Del Passeig del  
Primer d’Octubre fins  
a la Plaça de l’Ajuntament

Cercavila dels  
Encendraires

16 de desembre

17 h Passeig del  
Primer d’Octubre

19 h Fira de Nadal

Espai dels  
Bons Desitjos

Inauguració de la Fira de Nadal

Prepara el teu desig per  
penjar-lo a l’olivera del Passeig 
del Primer d’Octubre.

Espectacle Desgavell  
amb la companyia  
Circ Vermut

19.20 h  
Fira de Nadal

Circ!

Activitats  
familiars



Cheerleading All Star
Org. Escola de ball Dinasty Union

Recollida de joguines
Col·lab. Associació Manà

Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2€)

16 de desembre

17 de desembre

17 de desembre

20.10 h Fira de Nadal

10 a 21 h Fira de Nadal

10 h Fira de Nadal

Exhibició de gimnàstica 

Cap nen sense joguina

Tast d’escudella

Activitat  
familiar

17

Org. Gimnàs Quo Fitness

17 de desembre
11 h Fira de Nadal
Exhibició de gimnàstica 

16 de desembre
19 h Fira de Nadal
Mostra de maquetes  
de trens

Activitat  
familiar

Org Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

16 de desembre
19.15 h, 20 h i 21 h Façana de 
l’Ajuntament
Vídeo mapping



Org. ADF Montseny Congost  
(Voluntaris de les Franqueses del Vallès)

17 de desembre
11 a 13 h Plaça Joan Sanpera  
i Torras
Simulacre d’apagar foc

Qui vulgui participar haurà de portar  
una corda de saltar
Org. Gimnàs Quo Fitness

17 de desembre
11.45 h Fira de Nadal

Masterclass amb cordes 
de saltar

17 de desembre

Diada de la X Festa de la Infància

Org. Diables Els Encendraires 

Org. Escola i AFA Colors

Org. Servei de  
Biblioteca Municipal

Org. Escoles Bressols Municipals
Org. Casals Infantils i  
Juvenils Municipals

Org. Club Tir amb Arc Les Franqueses

Org. Sardenistes Franquesins

Org. Escola Municipal de Música

Org. Escola i AMPA Bellavista Joan 
Camps i Giró, Escola i AMPA Guerau 
de Liost, Escola i AFA Camins

Org. ENEI Espai Nadó Espai Infant

Xocolatada

Taller de creació  
de maraques

La Carpa dels contes  
i la carpa dels jocs 

Circuit de  
psicomotricitat

Fanalets i  
Gimcana musical

Tir amb Arc

Taller Sardana

Orkestrònia
Concert final

Exposició fotogràfica

Taller de creació  
d’instruments amb  
material reciclat

11 a 14 h Plaça Major de Bellavista

Relat poètic

Panell musical

Org. Germán Chocero

Org. AMPA Joan Sanpera i Torras

Activitats  
familiars



17 de desembre
16 a 18.30 h Fira de Nadal
Caga Tió

Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

17 de desembre
16 a 18 h Fira de Nadal
Concurs infantil  
de dibuix

Org. Asociación de  
Vecinos de Bellavista

17 de desembre
13 h Fira de Nadal
Actuació de zumba  
i hip hop

Org. Casal Gent Gran de les Franqueses

17 de desembre
11.45 h Fira de Nadal
Ball en línia

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar



Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 1€)

17 de desembre
17 h Fira de Nadal
Xocolatada

Infants i adults podran fer-se divertides fotos 
en aquest espai i penjar-les a l’Instagram 
etiquetant @lfcomerç i fent servir #lfnadal22 
per guanyar xecs regal per bescanviar als 
comerços de les Franqueses.
Org. LF Comerç

17 de desembre
17 a 19 h Fira de Nadal
Photocall amb el  
Ganxetí o la Ganxetina

Venda d’entrades a www.pessebresvivents.cat a 
partir del 19 de novembre i fins a una hora abans 
de la funció, i a la taquilla del Pessebre el mateix 
dia, a partir de les 16.30h. Preu entrada: Adult 4 €, 
fins 12 anys 2 €, menors de 5 anys i Club Super3 
gratuït.
Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall

17 de desembre
17.30 a 20.30 h Entorn a l’Església 
de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 
(Av. Santa Eulàlia, 16, Corró d’Avall)

Pessebre vivent

Activitat  
familiar



17 de desembre
19 h, 20 h i 21 h Façana de 
l’Ajuntament

Vídeo mappingOrg. Escola de Dansa Moving

17 de desembre
18 h Fira de Nadal
Exhibició de ball

Farem cagar el tió i escoltarem el Concert de 
Nadal a càrrec del grup “Cor Camins”
Org. Centre Cultural de Marata

17 de desembre
18.30 h Plaça de Marata
Caga Tió i Concert de 
Nadal

Activitat  
familiar

Org. Escola de Dansa Moving 

Amb la col·laboració de Casa Tió i Art i Dolç
Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2€)
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

17 de desembre

18 de desembre

19.10 h Fira de Nadal

10 h Fira de Nadal

Masterclass

Botifarrada

18



Org. Sardanistes Franquesins

Cal demanar cita prèvia a  
donarsang@gencat.cat
Org. Banc de Sang i Teixis

18 de desembre

18 de desembre

10 h Fira de Nadal

10 a 14 h Vestíbul de  
l’Ajuntament

Sardanes amb la  
Cobla Premià

Campanya de donació  
de sang

Infants i adults podran fer-se divertides fotos 
en aquest espai i penjar-les a l’Instagram 
etiquetant @lfcomerç i fent servir #lfnadal22 
per guanyar xecs regal per bescanviar als 
comerços de les Franqueses.
Org. LF Comerç

18 de desembre
11 a 13 h Fira de Nadal
Photocall amb el  
Ganxetí o la Ganxetina

Org. Gegants de les Franqueses

18 de desembre
11 h Inici i final a la plaça de 
l’Ajuntament
Cercavila Gegants

Activitat  
familiar



Org. Coral Xeremella

Preu: 12€ infants – 15€ adults
Entrades: www.milnotes.com
Org. Milnotes SCP

18 de desembre

18 de desembre

12 h Fira de Nadal

12 h Teatre Auditori de Bellavista

Cantada de Nadales

El gran llibre de Nadal

Org. ADF Montseny Congost  
(Voluntaris de les Franqueses del Vallès)

18 de desembre
11 a 13 h Plaça Joan Sanpera  
i Torras

Simulacre d’apagar foc
Org. Fit Dance Company

18 de desembre
12.30 h Fira de Nadal
Exhibició de ball 

Org. Club de Twirling de les Franqueses del Vallès

18 de desembre

18 de desembre

13.30 a 14.30h Fira de Nadal

16 a 18.30 h Fira de Nadal

Twirling

Caga Tió Activitat  
familiar



Col·lab. Club Bàsquet de les Franqueses

18 de desembre
16 a 18 h Fira de Nadal

Concurs infantil de dibuix

Autor: Toni Argent Ballús 
Il·lustradora: Laura Garcia Lanao
Lectura del conte Una nit especial, signatura 
i venda de contes. Col·laboració del projecte 
Cap Infant Sense Conte de La Marató
Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 5€)

18 de desembre
16 a 18 h Fira de Nadal
Cap infant sense conte

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Org. Escola Municipal de Música

18 de desembre
17 a 18 h Fira de Nadal

Concert Big Band

Pessebre, tallers infantils, jocs (0-6 anys),  
caga tió, encesa dels llums de Nadal i cantada 
de Nadal a càrrec dels Cantaires de Corró 
d’Amunt. Botifarrada popular (tiquet 3€), bústia 
per fer donatiu per la Marató de TV3. 
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 
d’Amunt 

18 de desembre
16 h Antigues Escoles de Corró 
d’Amunt
Celebrem el Nadal

Activitat  
familiar



Org. Club Natació Les Franqueses

18 de desembre
17.30 h Complex Esportiu  
Municipal de Corró d’Avall
Exhibició de Nadal

Venda d’entrades a www.pessebresvivents.cat a 
partir del 19 de novembre i fins a una hora abans 
de la funció, i a la taquilla del Pessebre el mateix 
dia, a partir de les 16.30h. Preu entrada: Adult 4 €, 
fins 12 anys 2 €, menors de 5 anys i Club Super3 
gratuït.
Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall

18 de desembre
17.30 a 20.30 h Entorn a l’Església 
de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 
(Av. Santa Eulàlia, 16, Corró d’Avall)

Pessebre vivent

Org. Escola de ball Brooklyn Dance Studio

18 de desembre
18 a 19.45 h Fira de Nadal

Exhibició de ball

Activitat  
familiar

18 de desembre
19 h, 20 h i 21 h Façana de 
l’Ajuntament

Vídeo mapping



A càrrec de Mar Garriga. Activitat adreçada a 
infants a partir de 4 anys. Inscripcions a partir 
del 13 de desembre a la Biblioteca Municipal de 
Bellavista, al 938 404 388 o a bibliotecabellavis-
ta@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

20 de desembre
17.30 h Biblioteca Municipal  
de Bellavista
Taller de Nadal Reis Mags

Activitat  
familiar

20

Podràs endur-te el bonsai per 5 €
Org. Associació Cultural l’Art del Bonsai

22 de desembre
11 a 12 h Fira de Nadal

Taller infantil de bonsais

Activitat  
familiar

22

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall. 
Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2€)

22 de desembre
11.30 a 12.30 h Fira de Nadal
Taitxí



22 de desembre
16 a 18.30 h Fira de Nadal
Caga Tió

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

22 de desembre
16 a 19 h Fira de Nadal
Crea el teu Tió

Podràs endur-te el bonsai per 5 €
Org. Associació Cultural l’Art del Bonsai

22 de desembre
17 a 18 h Fira de Nadal

Taller infantil de bonsais

Org. Casal Gent Gran les Franqueses 

22 de desembre
17 a 18 h Fira de Nadal

Ball en línia

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

A càrrec de Sherezade Bardají. Activitat 
adreçada a infants entre 0 i 36 mesos. Inscrip-
cions a partir del 15 de desembre a la Biblioteca 
Municipal de Bellavista, al 938 404 388 o a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

22 de desembre
17.30 h Biblioteca Municipal de 
Bellavista
Hora del conte Contes 
amb olor a cel blau

Activitat  
familiar



A càrrec de Mar Garriga. Activitat adreçada a 
infants a partir de 4 anys. Inscripcions a partir 
del 15 de desembre a la Biblioteca Municipal de 
Corró d’Avall, al 935 661 550 o a bibliotecaco-
rro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

22 de desembre
17.30 h Biblioteca Municipal de 
Corró d’Avall
Taller de Nadal Nans del 
bosc

Org. Cross Academy

22 de desembre
18 a 19 h Fira de Nadal

Cross Training

Activitat  
familiar

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

23 de desembre
10 a 13 h Fira de Nadal
Crea el teu Tió

23

23 de desembre
11 a 13.30 h Fira de Nadal

Caga Tió

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar



Org. Ohana Taekwondo

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall  
Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 2€)

23 de desembre

23 de desembre

11 a 12 h Fira de Nadal

11.30 a 12.30 h Fira de Nadal

Exhibició de taekwondo

Taitxí

Org. Club de Tir amb Arc Les Franqueses

23 de desembre
11 a 14 h Fira de Nadal
Activitat infantil Mini Arc

Activitat  
familiar 23 de desembre

23 de desembre

12 h Fira de Nadal

17 a 19 h Fira de Nadal

Entrega de premis del 
Concurs infantil de  
dibuix

Jocs gegants
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

Activitat  
familiar



Infants i adults podran fer-se divertides fotos 
en aquest espai i penjar-les a l’Instagram 
etiquetant @lfcomerç i fent servir #lfnadal22 
per guanyar xecs regal per bescanviar als 
comerços de les Franqueses
Org. LF Comerç

23 de desembre
17 a 19 h Fira de Nadal

Photocall  
amb el Ganxetí  
o la Ganxetina

Org. Cor Camins

23 de desembre
18 h Fira de Nadal

Cantada de Nadales

Activitat  
familiar

Infants i adults podran entrar dins la bola de 
neu gegant plena de confeti i fer-se fotografies 
divertides. Entrada gratuïta

Org. Diables Els Encendraires 
Donatiu per a la Marató de TV3 (mínim 1€)

24 de desembre

24 de desembre

10 a 14 h Fira de Nadal

10 a 12 h Fira de Nadal

Bola de neu gegant

Xocolatada

24

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar



24 de desembre
11 a 13.30 h Fira de Nadal
Jocs tradicionals

Infants i adults podran fer-se divertides fotos 
en aquest espai i penjar-les a l’Instagram 
etiquetant @lfcomerç i fent servir #lfnadal22 
per guanyar xecs regal per bescanviar als 
comerços de les Franqueses
Org. LF Comerç

24 de desembre
11 a 13 h Fira de Nadal

Photocall amb el Ganxetí 
o la Ganxetina

Activitat  
familiar

26 de desembre

29 de desembre

19 h Centre Cultural de Marata

21 h Església de Santa  
Coloma de Marata

Pastorets de Marata

Concert
Concert d’obres instrumentals i vocals de S.Bach, 
amb Claudi Arimany entre d’altres
Org. Concerts de Marata

Aforament limitat
Org. Centre Cultural de Marata

26

29

Activitat  
familiar



30 de desembre
20 h Centre Cultural de Marata

Pastorets de Marata

Org. Diables els Encendraires
Activitat amb foc

31 de desembre
13.30 h Fira de Nadal

Traca final de la Fira de 
Nadal

Aforament limitat
Org. Centre Cultural de Marata

30

31

Org. Centre Cultural de Marata

31 de desembre
20.30 h Església de Santa  
Coloma de Marata
Missa en honor a Santa 
Coloma

Org. Centre Cultural de Marata

31 de desembre
21.30 h Centre Cultural de 
Marata
Sopar de germanor



Venda d’entrades anticipada a www.entra-
polis.com, al Teatre Auditori de Bellavista o 
al Casal Cultural de Corró d’Avall, de dilluns a 
divendres, de 17 a 21 h, i dissabtes, de 10 a 13 h. 
Entrades numerades. Preu general 18 € /reduït 
15 € (entrades anticipades, majors de 65 anys, 
pensionistes, persones a l’atur i menors de 25 
anys).

1 de gener
19 h Teatre Auditori de  
Bellavista

32è Concert d’Any Nou 
amb l’Orquestra  
Internacional Maravella

1

Els infants podran descobrir els espais màgics 
on els i les ajudants de ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient treballen els dies previs a la seva 
arribada. El recorregut té una durada de 30 
minuts. 
Venda d’entrades a www.entrapolis.com
Entrada per a 2 persones. Preu: general 5€ / 
reduït 4 € (entrades anticipades, majors de 65 
anys, pensionistes, persones a l’atur i menors 
de 25 anys).

2 de gener
16.30 a 20.30 h Espai Can Prat
L’Espai dels somnis

2

Activitat  
familiar



3 de gener
16 h Antigues Escoles  
de Corró d’Amunt 
Rebuda dels Patges
Taller de fanalets, espectacle d’animació infantil, 
jocs de taula per a totes les edats, berenar amb 
xocolata i melindros i entrega de cartes als Patges.
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 
d’Amunt 

Activitat  
familiar

Org. LF Comerç  
Col·lab. Ajuntament de les Franqueses

4 de gener
17 a 20 h Plaça de l’Espolsada

Entrega de cartes al Patge 
Ganxet, xocolatada, taller  
de fanalets i animació  
infantil Activitat  

familiar

Taller de fanalets, xocolatada i música  
nadalenca per a tothom. Aforament limitat
Org. Associació de Veïns de Bellavista 
Col·lab. Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista

4 de gener
16.30 a 19.30 h Casal d’Avis i Centre 
Social de Bellavista
Taller de fanalets Activitat  

familiar

4

Els infants podran descobrir els espais màgics on 
els i les ajudants de ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient treballen els dies previs a la seva arribada. 
El recorregut té una durada de 30 minuts. 
Venda d’entrades a www.entrapolis.com
Entrada per a 2 persones. Preu: general 5€ / reduït 
4 € (entrades anticipades, majors de 65 anys, pen-
sionistes, persones a l’atur i menors de 25 anys).

3 de gener
10 a 14 h  i de 16.30 a 20.30 h 
Espai Can Prat
L’Espai dels somnis

3

Activitat  
familiar



Els Reis Mags d’Orient arribaran a les Franqueses 
del Vallès en helicòpter per recórrer els carrers de 
Corró d’Avall. Les famílies podran saludar als Reis 
Mags d’Orient. Recordeu ensenyar a Ses Majestats 
on han de deixar els regals i les joguines amb una 
sabata ben enllustrada i amb les mogetes que 
han repartit els Ganxetins i les Ganxetines.

5 de gener
A partir de les 16 h

El Patge Ganxet ens  
acompanyarà tota la tarda

Visita de Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient 
Corró d’Avall

16.00 h Xocolatada a la plaça de 
l’Ajuntament.

17.00 h  Arribada en helicòpter de 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
a la plaça Joan Sanpera.

18.15 h Inici del recorregut 
pels carrers de Corró d’Avall.

19.00 h Recepció i lliurament 
de cartes a Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient a la plaça 
de l’Espolsada.

5

Activitat  
familiar



Els Reis Mags d’Orient arribaran a les Franque-
ses del Vallès en helicòpter per recórrer els 
carrers de Bellavista. Les famílies podran salu-
dar als Reis Mags d’Orient. Recordeu ensenyar 
a Ses Majestats on han de deixar els regals i 
les joguines amb una sabata ben enllustrada i 
amb les mogetes que han repartit els Ganxe-
tins i les Ganxetines.

5 de gener
A partir de les 16.30 h

Visita de Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient 
Bellavista

16.30 h Arribada en helicòpter de Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient al 
Parc del Mirador.

17.00 h  Inici del recorregut pels 
carrers de Bellavista.

18.30 h Xocolatada, recepció i 
lliurament de cartes a Ses Majestats els 
Reis d’Orient a la plaça Major.

Org. Associació de veïns de Bellavista
Col·lab. Centre Municipal de Joves

Activitat  
familiar

5



Recordeu ensenyar a Ses Majestats on han de 
deixar els regals i les joguines amb una sabata 
ben enllustrada i amb les mogetes que han 
repartit els Ganxetins i les Ganxetines.

5 de gener
A partir de les 18.30 h

Visita de Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient 
Llerona

Activitat  
familiar

Recorregut pels carrers de Llerona 
fins a la carpa del Consell del 
Poble de Llerona per a la recepció i 
lliurament de cartes.
Org. Festes Laurona

5



15 de gener7 de gener
18.30 h Teatre Auditori de  
Bellavista

18.30 h Teatre Auditori de  
Bellavista

Transició als Pastorets Transició als Pastorets

Preu: adult 10€, infants fins a 12 anys 7€, infants fins 
a 3 anys 3€. Entrades anticipades per whatsapp al 
647 422 644, a partir del 12 de desembre de 2022, i 
a taquilla 1 hora abans de l’espectacle.
Després de l’allau de queixes durant els darrers 
anys, el Coverol ha decidit tornar als pastorets 
tradicionals, recuperant escenes i personatges. 
Donant una temàtica fidel al que va escriure l’au-
tor. Lluquet i Rovelló ens conduiran per el bon camí 
fins el naixement de Jesús. Ara depèn de vosaltres 
si us creieu aquestes línies, o bé aquestes: Els 
Pastorets del Coverol estan en transició, no tenim 
ni idea de què és el que estem fent, però ens està 
quedant molt bé. No sents una ferum a sofre? Em 
sembla que he estat jo.
Org. El Coverol grup de teatre

Preu: adult 10€, infants fins a 12 anys 7€, infants fins 
a 3 anys 3€. Entrades anticipades per whatsapp al 
647 422 644, a partir del 12 de desembre de 2022, i 
a taquilla 1 hora abans de l’espectacle.
Després de l’allau de queixes durant els darrers 
anys, el Coverol ha decidit tornar als pastorets 
tradicionals, recuperant escenes i personatges. 
Donant una temàtica fidel al que va escriure l’au-
tor. Lluquet i Rovelló ens conduiran per el bon camí 
fins el naixement de Jesús. Ara depèn de vosaltres 
si us creieu aquestes línies, o bé aquestes: Els 
Pastorets del Coverol estan en transició, no tenim 
ni idea de què és el que estem fent, però ens està 
quedant molt bé. No sents una ferum a sofre? Em 
sembla que he estat jo.
Org. El Coverol grup de teatre
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