
5.1

desembre 2022 núm. 186

Bellavista · Corró d’Amunt · Corró d’Avall · Llerona · Marata
butlletí municipal de les Franqueses del Vallès

cinc pobles
un municipi

www.lesfranqueses.cat

12-18 Especial programació de Nadal

7 Una Stolpersteine en 
memòria d'un deportat a 
Mauthausen

4 Acord amb la Societat 
de Caçadors per 
controlar el senglar

8 Passes endavant del 
nou pavelló de Corró 
d'Avall



[ telèfons d’interès ]

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: 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts de 8.30 a 18.30 h (només 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 

Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés 902 130 014
Renfe 902 320 320
Taxis 938 703 028

Serveis (atenció al client)
Endesa 800 760 909
Estabanell Energia 900 250 260 
Gas Natural 902 200 850
Agbar 900 405 070 / 900 304 070

Altres
Correus 938 495 955
Deixalleria 937 445 058 
Jutjat de Pau  938 465 578 
Notaria 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall
934 729 194
Tanatori de Granollers 938 618 230

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa 
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat 
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Ajuntament i Societat de Caçadors sumen 
forces per controlar el senglar

Participa en l'elaboració de l'ordenança 
fiscal en matèria de tinença d'animals
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Homologada l'Escola Municipal de 
Ciclisme

AGENDA

18-21

Tota la programació de desembre

Viu el Nadal a les Franqueses 
és el lema de la campanya per 
gaudir de les festes al nostre 
municipi. Per què? Perquè 

aquí tenim tot el necessari per viure 
amb intensitat aquestes dates. Ja 
hem presentat la campanya de Nadal. 
Recordeu que l’any passat vam decidir 
canviar el format de la Fira de Nadal? 
Doncs aquest any continuem amb 
aquest nou format, però millorat. Des 
de l’Ajuntament, amb la col·laboració 
de les entitats, hem preparat una 
programació  que omplirà de llum 
i de màgia cada carrer, cada plaça i 
cada llar del nostre municipi. Perquè 
aquestes festes són per això per 

somiar desperts, per trobar moments per gaudir d’estones amb la família, amb els 
amics,... per reduir la intensitat del dia a dia i centrar-se en la proximitat, en el nostre 
entorn, en el que és realment important. 
En aquest butlletí trobareu un especial de la programació de Nadal, també rebreu 
un llibret a casa perquè el pugueu consultar i sempre el tingueu a mà. Hi trobareu 
informació sobre el mercat d’artesans, la pista de patinatge, la fireta, la bústia reial... 
Els infants trobaran propostes ben divertides i plenes de màgia com l’Espai dels Bons 
Desitjos, l’Espai dels Somnis, així com els horaris per visitar el Ganxetí i la Ganxetina i 
donar-los els seus missatges per fer arribar als Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.
Les festes de Nadal també ens recorden que estem a punt d’acabar l’any. Per a mi és 
un bon moment per fer recompte del que hem fet i fixar-nos nous propòsits. Aquests 
dies hi penso molt i és en aquest sentit que també en aquestes pàgines us expliquem 
un cicle de visites que he iniciat a les escoles i als instituts de les Franqueses. Els 
últims anys han estat durs en general, però la comunitat educativa ha tingut una 
responsabilitat molt gran: continuar la seva tasca en unes condicions realment 
complexes. I ho ha fet. Les nostres escoles i els nostres instituts han estat a l’alçada 
gràcies al gran equip humà que hi ha a cada centre. Un equip humà que ha abocat 
tots els seus esforços per seguir adaptant-se a una situació sense precedent, que ha 
treballat amb intensitat per acompanyar a infants i a joves en un camí que no sempre 
és fàcil. Crec que hem de reflexionar sobre com n’és d’important aquesta comunitat 
educativa i hem d’estar al seu costat. I és en aquest sentit que he començat el cicle 
de visites. Vull agrair la feina feta, però també assegurar-me i fer tot el possible per 
garantir que disposen de les millors condicions per seguir el camí que han fet fins 
ara. Aquests dies he escoltat les peticions, suggeriments i propostes de mestres i 
d’alumnes. Les tindré totes en consideració i el que sí que ja us puc avançar és que 
col·locarem uns cartells a les portes dels centres que formen part del projecte 
Patis Oberts. Els infants ens han traslladat que estan preocupats per l’estat en què 
queden les instal·lacions i això no pot ser. Entre tots i totes hem de cuidar els espais 
que compartim. En les properes setmanes acabaré de visitar tots els centres i us 
asseguro que tindré en consideració totes les necessitats que se’m facin arribar. 
Aprofito per desitjar-vos unes bones festes, que gaudiu molt de la programació 
que us proposava a l’inici. Passe-m’ho bé, assaborim amb intensitat cada moment, 
però aprofitem també per reflexionar, per pensar què podem millorar aquest nou 
any que comença. Vetllem pel nostre comerç, estiguem més a prop de la gent que 
ho necessita, tinguem respecte pel nostre entorn, preservem el nostre patrimoni 
arquitectònic i natural,... En definitiva, fixem-nos a construir, entre tots i totes un món 
millor on tothom hi tingui cabuda. 

Bon Nadal i feliç 2023!
Francesc Colomé i Tenas

Alcalde de les Franqueses del Vallès

GRUPS 
POLÍTICS

22-23
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L'Ajuntament i la Societat de Caçadors 
sumen forces per controlar el senglar
Les dues parts han signat un conveni que permet abordar 
l'increment de denúncies d'incursions d'aquest animal

L'increment de la població de porc senglar al municipi 
a causa la manca de depredadors naturals; de la 
disminució de la cacera i, de l'augment de la fertilitat 
per l'encreuament en els darrers anys dels especímens 

autòctons amb el porc vietnamita ha provocat que en els 
darrers anys s'incrementin els avisos i les denúncies per les 
incursions d'aquests animals en camps de conreu, en jardins, 
en carreteres, provocant accidents, i, fins i tot, d'atacs a 
persones. A més a més, el confinament per la Covid-19 també 
ha ajudat al senglar a ocupar espais molt propers als nuclis 
urbans i, per tant, que es produeixin més incidents en les 
zones urbanes i periurbanes.

Davant aquests situació, l'Ajuntament ha decidit formalitzar la 
relació amb la Societat de Caçadors de les Franqueses per tal 
de garantir el control dels senglars al municipi. Amb aquest 
conveni, l'activitat cinegètica de l'associació passa de ser 
considerada com a lúdica o esportiva a ser considerada com a 
un servei a la ciutadania.

Fins al 14 de desembre, participa en l'elaboració de l'ordenança fiscal 
en matèria de tinença d'animals

Les Franqueses està elaborant la ordenança fiscal que ha 
de regular les taxes per la prestació de serveis relacionats 
amb els animals de companyia i per la concessió de 

llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos. 
En definitiva, aquesta nova ordenança regularà els preus 
públics per a la inscripció dels gossos dins els cens genètic. 

Abans, però, de tancar l'elaboració de l'ordenança, 
l'Ajuntament ha obert un període d'exposició pública per tal 
que la ciutadania pugui enviar propostes. El període per a 
presentar-les és fins al 14 de desembre. Les aportacions 
s'han de presentar en forma d'instància general al Registre 
General de l'Ajuntament.

Des del mes de novembre, la Societat de Caçadors és la 
responsable del control dels senglars i d'atendre els avisos 
que es derivin de les incursions d'aquest animal. Per tant, 
ha d'organitzar batudes o esperes nocturnes quan sigui 
necessari, en coordinació amb l'Ajuntament i els agents 
rurals. Per la seva banda, l'Ajuntament fa una aportació 
econòmica a l'entitat cinegètica de 1.500 euros per a 
l'adquisició d'armilles per als gossos, de comunicadors GPS, 
per a despeses veterinàries derivades d'incidents durant les 
batudes, per a despeses d'assegurances i per a activitats 
formatives o divulgatives.

La signatura d'aquest conveni entre l'Ajuntament i la Societat 
de Caçadors té el seu origen en les sessions del Consell de la 
Pagesia, un dels sectors més afectats per les destrosses que 
provoquen els senglars.

La regidora d'Agricultura i Medi Ambient, Sònia Tena, i el president de la 
Societat de Caçadors, Antoni Espada, durant la signatura del conveni
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L’alcalde, Francesc Colomé, inicia un 
cicle de visites als centres educatius 
Unes trobades que tenen com a objectiu conèixer de primera mà 
els projectes i les necessitats actuals d’escoles i instituts

Les Franqueses del Vallès compta amb una gran xarxa 
de centres educatius amb cinc escoles i dos instituts. 
Després d’uns cursos marcats per les dificultats que 
va generar la pandèmia, aquest és el primer curs que 

es desenvolupa amb total normalitat i un bon moment per 
fer balanços. És en aquest sentit que l’alcalde, Francesc 
Colomé, ha començat aquest novembre un cicle de visites 
als centres educatius del municipi amb l’objectiu de conèixer 
de primera mà els projectes que hi desenvolupen i les 
necessitats actuals.

Tot i que les escoles i els instituts depenen directament de 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de les Franqueses 
també hi juga un paper fonamental per aportar benestar a 
l’equip docent i l’alumnat, i així garantir un bon servei als 
infants i els joves del municipi. La qualitat en l’àmbit educatiu 
a les Franqueses queda palesa mitjançant la participació 
a programes com l’ERASMUS+, que ha suposat diversos 
guardons que destaquen pràctiques d’excel·lència educativa 
i reconeixen la feina d’equips docents i centres educatius 
europeus.

La implicació en el programa ERASMUS+, tot i que de 
manera diferent, és un dels trets en comú de les dues 
escoles que ha visitat l’alcalde aquesta setmana: Joan 
Sanpera i Torras i Colors. En el cas de l’escola Joan Sanpera 
l’alumnat ha aprofitat la visita per lliurar a Colomé una carta 
amb unes peticions acordades al Consell d’Infants amb els 

delegats i amb les delegades de totes les aules de primària. 
En concret, demanen un servei de neteja extraordinària a 
l’escola tots els dilluns i engegar alguna campanya perquè la 
gent respecti els patis de l’escola. A l’escola Colors, l’alcalde 
ha pogut conèixer els tallers internivells que han estat tot un 
èxit. Pel que fa a la petició sobre el respecte als patis oberts 
dels centres educatius, l’Ajuntament instal·larà aquest 
cartell als equipaments que formen part d’aquest projecte.

PATIS OBERTS
PATIS OBERTSEntra, passa-t’ho bé i... Respecta l’entorn, els infants

de l’escola t’ho agrairan 

Durant les visites, alcalde i alumnes han pogut intercanviar 
informació, opinions, dubtes,... i amb l’equip directiu han fet 
valoració sobre els serveis de l’Ajuntament que treballen 
directament amb les escoles. D’aquestes trobades han 
sorgit propostes que seran valorades i tingudes en compte 
per millorar els centres educatius del municipi. A llarg dels 
propers dies, Francesc Colomé visitarà la resta de centres 
de primària i els instituts de les Franqueses.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Suport de la Diputació al Canal de 
Denúncies Antifrau i a la digitalització 
El diputat, Marc Verdaguer, s'ha reunit amb l'alcalde

El diputat de l'àrea d'Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Marc 
Verdaguer, ha visitat el municipi i s'ha reunit amb 
l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, per 

posar sobre la taula el suport de la Diputació a projectes 
com el Canal de Denúncies Antifrau i la digitalització i la 
modernització de l'Ajuntament.

Durant la reunió, celebrada a porta tancada, l'alcalde ha 
mostrat l'interès del municipi en formar part de la prova pilot 
d'un canal de denúncies/bústia ètica antifrau vinculades als 
projectes finançats pels fons europeus NextGenerationEU 
que l'AOC, l'Administració Oberta de Catalunya, posarà en 
marxa en breu. Colomé, també ha reiterat la necessitat 
dels ajuntaments de tenir suport d'administracions 
supramunicipals com la Diputació de Barcelona per gestions 
tècniques complexes com les d'aquests fons europeus.

En el mateix sentit, des de les Franqueses també s'ha posat 
sobre la taula la necessitat de suport tècnic i econòmic per a 
la redacció d'un Pla d'Integritat Institucional com a següent 
pas després de l'aprovació del Pla de Mesures Antifrau 
del passat mes de juny i de la constitució de la comissió de 
seguiment d'aquest.

L'Ajuntament de les Franqueses vol aprofitar l'oportunitat 
de suport econòmic que suposen els fons NextGeneratiuEU 

Rehabilitació de les façanes i dels porxos del pati sud de l'Ajuntament

Durant aquesta tardor s'estan duent a terme les obres de 
rehabilitació de les façanes i dels porxos del pati sud de 
l'Ajuntament. Ja fa un temps que es van finalitzar les feines 

al pati nord i ara, amb la voluntat de conservar l'edifici modernista 
en les millors condicions s'està intervenint a l'extrem sud. El 
pressupost de l'obra, que compta amb el suport del departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, és de 306.482,96 euros 

per realitzar la transformació digital i la modernització de 
l'administració local, per això, un altre dels temes que s'han 
tractat ha estat el suport a la gestió dels projectes de creació 
d'escriptoris virtuals iCloud i del hub de carpetes ciutadanes 
per a les persones usuàries de l'Ajuntament.

Abans de la trobada, el diputat, Marc Verdaguer, ha signat el 
llibre d'honor de l'Ajuntament.

i la previsió és finalitzar abans d'acabar l'any. Entre altres, s'estan 
realitzant feines de neteja i de consolidació dels revestiments i 
dels tancaments d'obra vista; de reposició d'estucs i d'enrajolats 
que no s'han pogut conservar; de restauració de fusteria de 
portes i de finestres; reforçant l'estructura de bigues del porxo; 
impermeabilitzant la coberta dels porxos i, també s'està refent la 
vorera perimetral del pati.
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Una llamborda Stolpersteine en 
memòria d'un deportat a Mauthausen
Un veí del municipi va ser al camp de concentració d'Àustria des del 
1941 fins al 1945, d'on va sortir alliberat 

L’Ajuntament de les Franqueses treballa en un projecte 
de recuperació de memòria històrica. Entre d’altres, 
aquest projecte inclou una investigació sobre persones 
que van patir els estralls de la guerra. Segons aquestes 

investigacions, hi ha, com a mínim, una persona que va viure a 
les Franqueses i que va ser deportada al camp de concentració 
de Mauthausen, a Àustria, d’on va sortir viva.

Durant el mes de novembre, l'equip tècnic que porta el 
projecte s'ha reunit amb la seva família per poder aportar 
més informació a aquest assumpte i refer el recorregut que va 
fer des que va marxar de les Franqueses, així com quin va ser 
el seu destí al sortir del camp de concentració. També està 
en contacte amb l’entitat Amical de Mauthausen per recopilar 
més dades sobre el seu recorregut.

De la informació que s'ha recollit fins ara es desprèn que va 
marxar al front des de les Franqueses cap a Montsó. Des 
d’aquí se li perd la pista, però se sap que va ser empresonat 
durant la Segona Guerra Mundial al Frontstalag 141, a Vesoul, 
a França, des d’on surt en tren cap a Mauthausen el 6 d’agost 
de 1941. Finalment arriba al camp de concentració d'Àustria el 
8 d’agost de 1941 i en surt amb vida el dia 5 de maig de 1945.

Actualment des de l’Ajuntament s’està investigant per poder 
refer el trajecte d’aquest veí de les Franqueses des que va 
marxar del municipi i saber cap a on es va traslladar una 

Més de 50 persones visiten la Maternitat d’Elna i espais en memòria 
del camp de concentració d’Argelers

A banda de les investigacions, el 
projecte de memòria democràtica 
també inclou activitats de 

divulgació per donar a conèixer els 
efectes, entre d’altres, de la Guerra Civil 
(1936-1939). És en aquest sentit que 

vegada va sortir del camp de Mauthausen. Una investigació 
que també es portarà a terme conjuntament amb l’entitat 
Amical de Mauthausen i el Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya.

És en aquest sentit que l'Ajuntament de les Franqueses 
ha demanat a la Generalitat col·locar una llamborda 
Stolpersteine al municipi en memòria d'aquesta persona 
deportada. Des del consistori ja s'han iniciat els contactes 
amb el Memorial Democràtic, que ha demanat l'adhesió de 
l'Ajuntament al projecte per ple. Un punt que s'ha aprovat en 
el ple d'aquest mes de novembre per unanimitat. Cada peça 
és artesanal i actualment hi ha una llista d’espera d’uns tres 
anys per rebre-la. Mentrestant, l'equip tècnic anirà avançant 
en la investigació.

novembre, més de 50 persones han 
participat en una visita a la Maternitat 
d’Elna i a diferents espais en memòria 
del camp de concentració d’Argelers 
amb l’acompanyament de l’historiador 
Joan Garriga. 

l’Ajuntament de les Franqueses ja ha 
organitzat dues sortides a punts amb un 
alt contingut històric. La primera, que es 
va dur a terme abans de la pandèmia, va 
posar el focus al camp de concentració 
de Rivesaltes. Ara, aquest 26 de 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Passes endavant del nou pavelló de 
Corró d'Avall
L'Ajuntament es reuneix amb entitats esportives per recollir 
aportacions al projecte

El futur nou pavelló poliesportiu de les Franqueses, la instal·lació esportiva 
que es preveu al Sector R - Can Garriga, a Corró d'Avall, comença a fer les 
primeres passes. 
La Diputació de Barcelona està realitzant un estudi de viabilitat sobre el 

disseny de l'equipament. Abans, però, de finalitzar l'estudi, l'Ajuntament s'ha 
reunit amb entitats esportives del municipi, futures possibles usuàries de la nova 
instal·lació, per tal de conèixer les seves propostes i necessitats sobre el disseny. 
Les conclusions extretes de la reunió es recolliran a l'informe de la Diputació.

Aquest estudi de viabilitat ha de servir de base per a la redacció del projecte de 
construcció del pavelló del Sector R - Can Garriga i comptarà amb el finançament 
derivat de l'alienació,  és a dir, la venda de parcel·les del Sector N - Sandoz.

Homologada l'Escola Municipal de 
Ciclisme

Més 40 entrenadors i entrenadores dels equips esportius 
de les Franqueses han participat en les jornades de 
prevenció de contuctes de risc a través de l'esport, 

organitzades en col·laboració amb el Pla de Prevenció de 
Drogues i Promoció de la Salut C17.

Durant la formació s'ha destacat el paper clau que l'educació, 
a través de l'esport, pot tenir en la prevenció de conductes de 
risc en infants i joves i s'han tractat aspectes com els factors 
de risc o les estratègies quan es detecta un cas. També s'ha 
parlat dels diferents tipus de conductes de risc com el consum 
de drogues, l'abús de les pantalles, els transtorns alimentaris 
i de la imatge o l'exclusió social a través de l'assetjament. 

L'Escola Municipal 
de Ciclisme de les 
Franqueses ha estat 

homologada per la federació 
catalana. Això vol dir que, 
en menys de dos anys de 
vida, aquesta instal·lació 
esportiva coordinada per 
l'Ajuntament i la Unió 
Ciclista les Franqueses, ha 
aconseguit els estàndards de qualitat per poder entrar en el 
llistat oficial d'escoles de ciclisme.

Els criteris de valoració que utilitza la federació se centren 
en la seguretat de les instal·lacions, el nombre de tècnics/
ques titulats/des, la federació de l'alumnat,  les activitats 
de l'escola i la capacitat d'organització de competicions. 
Segons aquests criteris, l'Escola Municipal de Ciclisme de 
les Franqueses se situa com a la més valorada per a la seva 
homologació com a escola.

L'objectiu ara és consolidar aquesta categoria d'homologació 
i aspirar a assolir en un futur la categoria d'Escola Oficial i la 
Hors Categorie.

L'Escola Municipal de Ciclisme està situada al Pla de Llerona 
entre els carrers d'Alemanya, d'Holanda i de Suècia i ofereix 
activitats per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. Si hi voleu 
contactar, ho podeu fer a través del Patronat Municipal 
d'Esports al 938 467 083.

Prevenció de conductes de risc 
a través de l'esport

L'Ajuntament, el club A4elkm i el Club Atlètic 
Granollers uneixen forces per crear l'Escola Municipal 
d'Atletisme. Els entrenaments es realitzaran a l'Escola 

Joan Sanpera i Torras i per a la tecnificació s'aprofitaran 
les instal·lacions d'atletisme de Granollers.

Durant aquest mes de desembre se celebren dues 
jornades de portes obertes, els dies 1 i 13, a les 17 h a 
l'Escola Joan Sanpera i Torras. Durant les jornades, 
pensades per a infants d'entre 3 i 13 anys, es farà un tastet 
de les diferents disciplines atlètiques. Les inscripcions per 
a participar s'han de realitzar a les oficines del Patronat 
Municipal d'Esports, al Complex Esportiu Municipal.

[ les Franqueses en imatges ]

Nova Escola Municipal d'Atletisme
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[ les Franqueses en imatges ]
25N Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones
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[ les Franqueses en imatges ]

11a Festa de la Mongeta del Ganxet
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Viu el Nadal a les Franqueses

#jocomproacasa

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!

Org. LF Comerç

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

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 

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
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Viu el Nadal a les Franqueses
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

15 de desembre

16 de desembre

Plaça de l’Espolsada  
de Corró d’Avall

Plaça Major de Bellavista

17.30 h Biblioteca Municipal  
de Corró d’Avall

De 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

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

15

2

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

17 h Passeig del Primer d’Octubre
Espai dels Bons Desitjos
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

Activitats  
familiars

Recollida de joguines
Col·lab. Associació Manà

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

17 de desembre

10 a 21 h Fira de Nadal

10 h Fira de Nadal

Cap nen sense joguina

Tast d’escudella

17

Org. Gimnàs Quo Fitness

11 h Fira de Nadal
Exhibició de gimnàstica 

19 h Fira de Nadal
Mostra de maquetes de trens
Org Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

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

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

11.45 h Fira de Nadal
Masterclass amb cordes de saltar

Diada de la X Festa  
de la Infància

Org. Club Tir amb Arc  
Les Franqueses

Org. Sardenistes Franquesins

Org. Escola Municipal de Música

Org. ENEI Espai Nadó Espai Infant

Tir amb Arc

Taller Sardana

Orkestrònia
Concert final

Taller de creació  
d’instruments amb  
material reciclat

11 a 14 h Plaça Major de Bellavista

16 a 18.30 h Fira de Nadal
Caga Tió

Org. Comissió de Festa Major  
de Corró d’Avall

16 a 18 h Fira de Nadal
Concurs infantil de dibuix

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

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 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

17.30 a 20.30 h Entorn a l’Església de 
Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Pessebre vivent

19 h Fira de Nadal
Inauguració de la Fira de Na-

Org. Escola i AFA Colors

Org. Escoles Bressols Municipals

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

Taller de creació  
de maraques

Circuit de  
psicomotricitat

Exposició fotogràfica

Panell mu-
Org. AMPA Joan Sanpera  
i Torras

Org. Diables Els Encendraires 

Org. Servei de  
Biblioteca Municipal

Org. Casals Infantils i  
Juvenils Municipals

Xocolatada

La Carpa dels contes  
i la carpa dels jocs 

Fanalets i  
Gimcana musical

Relat poètic
Org. Germán Chocero

19.15 h, 20 h i 21 h Façana de l’Ajuntament

Vídeo mapping

Cheerleading All Star
Org. Escola de ball Dinasty Union

20.10 h Fira de Nadal
Exhibició de gimnàstica 

Org. Asociación de  
Vecinos de Bellavista

13 h Fira de Nadal
Actuació de zumba i hip hop

Org. Casal Gent Gran de les Franqueses

11.45 h Fira de Nadal
Ball en línia

19 h, 20 h i 21 h Façana de l’Ajuntament
Vídeo mapping

Org. Escola de Dansa Moving

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

18.30 h Plaça de Marata
Caga Tió i Concert de Nadal

Org. Escola de Dansa Moving 

19.10 h Fira de Nadal
Masterclass

Org. Sardanistes Franquesins

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

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

18 de desembre

10 h Fira de Nadal

10 a 14 h Vestíbul de l’Ajuntament

10 h Fira de Nadal

Sardanes amb la Cobla Premià

Campanya de donació de sang

Botifarrada

18
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Org. Coral Xeremella

12 h Fira de Nadal
Cantada de Nadales

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

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

Org. Fit Dance Company

12.30 h Fira de Nadal
Exhibició de ball 

Org. Club de Twirling de les Franqueses del Vallès

13.30 a 14.30h Fira de Nadal

16 a 18.30 h Fira de Nadal

Twirling

Caga Tió

Col·lab. Club Bàsquet de les Franqueses

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€)

16 a 18 h Fira de Nadal
Cap infant sense conte

Org. Escola Municipal de Música

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 

16 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Celebrem el 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

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 a 19.45 h Fira de Nadal
Exhibició de ball

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 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

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

22

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

11.30 a 12.30 h Fira de Nadal
Taitxí

16 a 18.30 h Fira de Nadal
Caga Tió

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

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

17 a 18 h Fira de Nadal
Taller infantil de bonsais

Org. Casal Gent Gran les Franqueses 

17 a 18 h Fira de Nadal
Ball en línia

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 bibliotecacorro@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

A càrrec de Sherezade Bardají. Activitat adreçada a 
infants entre 0 i 36 mesos. Inscripcions 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

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

Org. Cross Academy

18 a 19 h Fira de Nadal
Cross Training

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 
d’Avall

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

23

11 a 13.30 h Fira de Nadal
Caga Tió

Org. Ohana Taekwondo

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

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

11 a 14 h Fira de Nadal
Activitat infantil Mini Arc

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

12 h Fira de Nadal

17 a 19 h Fira de Nadal

Entrega de premis del Concurs  
infantil de dibuix

Jocs gegants

Org. Cor Camins

18 h Fira de Nadal
Cantada de Nadales

Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

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 bes-
canviar als comerços de les Franqueses.
Org. LF Comerç

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

Org. Gegants de les Franqueses

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

Activitat  
familiar Activitat  

familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar Activitat  

familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Org. Club Natació Les Franqueses

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

19 h, 20 h i 21 h Façana de l’Ajuntament
Vídeo mapping

Viu el Nadal a les Franqueses
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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
10 a 14 h Fira de Nadal

10 a 12 h Fira de Nadal

Bola de neu gegant

Xocolatada

24

11 a 13.30 h Fira de Nadal
Jocs tradicionals

Infants i adults podran fer-se diverti-
des 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

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

26 de desembre

30 de desembre

29 de desembre

19 h Centre Cultural de Marata

20 h Centre Cultural de Marata

21 h Església de Santa  
Coloma de Marata

Pastorets de Marata

Pastorets de Marata

Concert

Org. Diables els Encendraires
Activitat amb foc

31 de desembre
13.30 h Fira de Nadal
Traca final de la Fira de Nadal

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

Aforament limitat
Org. Centre Cultural de Marata

26

30

31

29

Org. Centre Cultural de Marata

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

Org. Centre Cultural de Marata

21.30 h Centre Cultural de Marata
Sopar de germanor

Venda d’entrades anticipada a www.entrapolis.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, pensio-
nistes, 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

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 

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

17 a 20 h Plaça de l’Espolsada
Entrega de cartes al Patge Ganxet, 
xocolatada, taller de fanalets i  
animació infantil

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

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, pensionistes, 
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

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Activitat  
familiar

Viu el Nadal a les Franqueses

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

5

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

7 i 15 de gener
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
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, recu-
perant escenes i personatges. Donant una temàtica fidel al 
que va escriure l’autor. 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

7 15

5 de gener

A partir de les 18.30 h
Visita de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient Llerona
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

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.



Concurs de dibuix
Guanyadors 2021

Jan Lloret Tena - guanyador absolut

Hugo Cabellero Garcia 
Primer premi

Marta Viure Maymo
Segon premi

an Marc Gutierrez Garcia
Tercer premi
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[ agenda ]

1 dijous
Portes obertes de l'Escola Municipal d'Atletisme
17 h Escola Joan Sanpera i Torras
Per a infants de 6 a 13 anys.
Podràs practicar totes les disciplines d'atletisme. 
Participa en cros i en pista.
Informació i inscripcions a les oficines del PME 
(Complex Esportiu Municipal)
Org. PME, A4elkm i Club Atlètic Granollers

Espai Zero. Dia de la Sida, parlem de les ITS
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
938 404 624 i 670 433 346

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

2 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
938 404 624 i 670 433 346

3 dissabte
Excursió dels Casals Infantils Municipals a la 
Fira de Torrons de Llinars del Vallès
9 a 17h 
Preu: 5 euros infants inscrits/7 euros no inscrits
Inscrip. a casalsinfantils@lesfranqueses.cat, al 
938 405 781 (Bellavista) i al 938 466 506 (Corró 
d'Avall)

Concert per a la Marató de TV3
19h Teatre Auditori de Bellavista
Concert de tres cors de la comarca que ens 
oferiran música de diversos estils, cantaran en 
benefici a la Marató de TV3, aquest any dedicat a 
la Salut Cardiovascular. Cor Gaià d’Amics de la 
Unió,  Cor La Lira de Montornès del V.,  Coral de 
Cànoves de Cànoves
Preu: donatiu voluntari 
Inscripcions: el mateix dia mitja hora abans del 
concert o per WhatsApp al 659 642 920
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Música a la taula. Concert temàtic “musicals”
21 h Casal Cultural de Llerona
Concert de cançons de musicals que aniran 
acompanyades d’un sopar que servirà i que ens 
ajuda amb la seva col·laboració el Restaurant 
Nou Casal de Llerona. Coral EnCant de 
Granollers. Direcció David Gómez Comino
Preu:  50 euros
Inscripcions: Restaurant Nou Casal de Llerona al 
938 443 837
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

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

4 diumenge
Sortida de natura. Senderisme. Des de Vilanova 
de Sau al Puig del Far
8 h  Plaça Can Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Circulació de trens tripulats
11 a 13 h  Circuit de Cal Gavatx
Preu: 1,5 euros el viatge, 5 euros un abonament 
de 4 viatges.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

Exhibició de l'Escola Esportiva Municipal de 
Karate
16. 30  h. Pavelló Poliesportiu Municipal
.........................................................................

5 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona

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

9 divendres
CAP Corró d’Avall TANCAT 
de 15 a 20 h
Al matí, funcionament 
habitual, de 8 a 15h. 
Per urgències, la tarda 
del dia 9 de desembre, es 
podran adreçar al CAP Granollers Nord - les 
Franqueses, al Carrer Girona, 290.

10 dissabte
Presentació de l'AEH les Franqueses i de la 
secció d'handbol del PME
18 h. Pavelló Poliesportiu Municipal

Homenatge a Ramon Turon Piquer
Inauguració de l'exposició 
Il·lusionisme, música, poesia, història i pintura
18.30 h Centre Cultural Bellavista
Org. TuronArt
Col·lab. Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut

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

11 diumenge
Circulació de trens tripulats
11 a 13 h  Circuit de Cal Gavatx
Preu: 1,5 euros el viatge, 5 euros un abonament 
de 4 viatges.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

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

12 dilluns
Taller «Tuppersex educatiu» amb les Magranes
18.30 a 19.30 h  Espai Can Prat
Més informació i inscripcions al SIAD: 
938 466 618, 670 311 604 (WhatsApp) 
i siad@lesfranqueses.cat

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

13 dimarts
Portes obertes de l'Escola Municipal d'Atletisme
17 h Escola Joan Sanpera i Torras
Per a infants de 6 a 13 anys.
Podràs practicar totes les disciplines d'atletisme. 
Participa en cros i en pista.
Informació i inscripcions a les oficines del PME 
(Complex Esportiu Municipal)
Org. PME, A4elkm i Club Atlètic Granollers

Espai Zero. Com fer un regal a cost zero (o 
gairebé)
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
938 404 624 i 670 433 346

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

14 dimecres
Dansa musical amateurs. Classe oberta gratuïta
10.30 a 11.30 h Nau de Can Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

ENCESA DE LLUMS DE NADAL

Corró d'Avall (Pl. de l'Espolsada)
De 17 a 19 h Activitats de Nadal

18 h Encesa dels llums de Nadal

Bellavista (Pl. Major)
De 18 a 20 h Activitats de Nadal

19 h Encesa dels llums de Nadal

CONSULTA TOTA LA PROGRAMACIÓ DE NADAL 
A LES PÀGINES ESPECIALS (de la 12 a la 18)
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15 dijous
Espai Zero. Taller de cosmètics
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
938 404 624 i 670 433 346

X Festa de la Infància. Representació teatral. 
«La Masia de Can Pau Trobada
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Del Pla Educatiu d’Entorn amb l’alumnat de 5è de 
l’Escola Guerau de Liost
Més informacio: www.lesfranqueses.cat
Org. Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut
Col·lab. Alumnat de l’Institut el Til·ler

Hora del Conte +3 "M'amigues?" amb Suc de 
Contes
17.30 h Biblioteca Municipal de Corró d'Avall
Inscripcions a partir del 5 de desembre a la 
biblioteca, a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat o 
al 935 661 550 
Org. Servei de Biblioteca Municipal

Espais de lectura. «El cor és un caçador 
solitari»
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Comentari de la novel·la de Carson MacCullers. A 
càrrec de Ma Àngels Cabré
Activitat per a adults. Inscripció prèvia a partir 
del 17 de novembre a la biblioteca, al 938 404 388 
o a bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

16 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
938 404 624 i 670 433 346

X Festa de la Infància
Passeig del primer d’Octubre, a l’olivera
16.45 h Escriu i penja el teu desig a l’olivera. 
Berena saludablement.
18 h Cercavila, amb els Diables els Encendraires
19 h Inauguració de la Fira de Nadal i video 
mapping
19.20 h Espectable de Circ, amb DesGaveLL
Més informacio: www.lesfranqueses.cat
Org. Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut

17 dissabte
X Festa de la Infància.
11 h Plaça Major Bellavista

. Relat poètic  - Germàn Chocero

. Xocolatada -Diables els Encendraires

. La carpa del contes i la carpa de jocs - Servei de 
Biblioteca Municipal
. Fanalets i gimcana musical - Casals Infantils i 
Juvenils Municipals
. Exposició fotogràfica. Escola i AMPA Bellavista 
Joan Camps i Giró – Escola i AMPA Guerau de 
Liost – Escola i AFA Camins.
. Panell musical – AMPA Joan Sanpera i Torras
. Taller de creació de maraques – Escola i AFA 
Colors
. Circuit de psiocomotricitat – Escoles Bressol 
Municipals
. Tir amb arc – Club Tir amb Arc les Franqueses
. Taller de creació d’instruments amb material 
reciclat -ENEI, Espai Nadó – Espai Infant
. Taller de sardanes – Sardanistes Franquesins
Orkestrònia
. Concert final – Escola Municipal de Música
Més informacio: www.lesfranqueses.cat
Org. Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut

Presentació CB les Franqueses i secció de 
bàsquet del PME
18 h Pavelló Poliesportiu Municipal

Gala de dansa solidària
19.30 h Teatre Auditori de Bellavista
A càrrec d’Escola EnDansa.
Convidats: Sara Canabel, Cirqs Dance Studio, 
Hispano
Reserva d’entrades: endansa@endansa.com  
Preu: 6€
Beneficiari Associació APADIS
Org. EnDansa
Col·lab. Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut.

Pessebre Vivent Corró d’Avall 
17.30 a 20.30 h  Voltants de l'ésglesia de Santa 
Eulàlia
Venda entrades: Online a través de la web de la 
Federació de Pessebres Vivents de Catalunya 
www.pessebresvivents.cat (fins 1 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 diumenge
Trofeu Múixing La Ullals
9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt
Org. Club Canicross les Franqueses

Circulació de trens tripulats
11 a 13 h  Circuit de Cal Gavatx
Preu: 1,5 euros el viatge, 5 euros un abonament 
de 4 viatges.
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

Escenifica't "Slam poètic"
Vine a gaudir de l'hora del vermut amb una 
competició d'slam poètic i tria el poema 
guanyador
12 h Cafeteria del Centre Cultural de Bellavista
Més info: infanciaijoventut@lesfranqueses.cat i 
938 405 780

Festival de Patinatge
16 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. Club Patinatge Artístic les Franqueses

Gran Concert de Nadal
LOS SIREX «que nos quiten lo bailao»
17 h Pavelló de l’Espai Can Prat
Adreçat a majors de 65 anys
Places limitades

Exhibició del Club Natació les Franqueses
17 h Complex Esportiu Municipal

Pessebre Vivent Corró d’Avall 
17.30 a 20.30 h  Voltants de l'ésglesia de Santa 
Eulàlia
Venda entrades: Online a través de la web de la 
Federació de Pessebres Vivents de Catalunya 
www.pessebresvivents.cat (fins 1 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

20 dimarts
Espai Zero. Taller de cuina
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
938 404 624 i 670 433 346

Taller "Els Reis Mags" amb Mar Garriga
17.30 h  Biblioteca Municipal de Bellavista
Recomanat a partir de 4 anys. Inscripcions a 
partir del 13 de desembre a la biblioteca, a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat o al 
938 404 388
Org. Servei de Biblioteca Municipal

[ agenda ]
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22 dijous
Ple Municipal
19 h Can Ribas – Centre de Recursos Agraris

Espai Zero. Punt de trobada
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions a pij.franqueses@lesfranqueses.cat, 
938 404 624 i 670 433 346

Taller de Nadal "Nans del bosc" amb Sherezade 
Bardají
17.30 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Per a famílies amb infants de 0 a 36 
mesos. Inscripcions a partir del 15 de 
desembre a la biblioteca, al 938 404 388 o a 
bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

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

23 divendres
Escenifica't. Presentació del videoclip "Al ritme 
del vent"
18 h Centre Cultural de Bellavista
Creat per joves de les Franqueses el passat mes 
de juliol.

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

1 diumenge (gener)
Concert d’Any Nou. Orquesta Internacional 
Maravella
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu: 18 i 15 € (preu reduït)
Venda d’entrades a www.entrapolis.com o a 
les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista i 
del Casal Cultural de Corró d’Avall, de dilluns a 
divendres de 17 a 21 h i dissabtes de 10 a 14 h
Més informació: www.teatres.lesfranqueses.cat  

12 dijous (gener)
Espais de lectura. «Los besos del pan"
18 h Biblioteca Municipal de Bellavista
Comentari de la novel·la d'Almundena Grandes 
amb Ma del Valle Portero
Activitat per a adults. Inscripció prèvia a partir 
del 19 de desembre a la biblioteca, al 938 404 388 
o a bibliotecabellavista@lesfranqueses.cat
Org. Servei de Biblioteca Municipal

ACTIVITATS I 
CURSOS
CURSOS DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Curs Manipulació Aliments 
Divendres 2 de desembre de 9.15 a 13.15 h 

Vols ser un instagramer, youtuber o streamer 
professional? Informa't dels requisits legals  
9.30 a 13.30 h

Curs en línia "Què cal saber sobre la nova llei 
d'autònoms?
De 13 a 15.30 h

PROGRAMA ADA, 
adreçat a dones en situació d’atur
Disseny de comerços electrònics
Eines Google. Treballem al núvol

Més informació i inscripcions a Can Ribas-Centre 
de Recursos Agraris, de dl a dv de 8.30 a 14h, al 
938 443  040 o dinamitzacio@lesfranqueses.cat

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE NADAL
Del 22 de desembre al 5 de gener
Adreçat a infants d'entre 3 i 12 anys
Espai dedicat a gaudir de les activitats i dels 
tallers dinamitzats per l'equip de monitoratge. 
Es realitzaran jocs, manualitat, contes, danses, 
cançons i excursions.
De 9 a 13 h amb serveis opcionals d'acollida (8 a 
9 h), de menjador i casal de tarda (de 13 a 17 h)
65 euros/55 euros pel 2n germà/na
Inscrip. a casalsinfantils@lesfranqueses.cat, al 
938 405 781 (Bellavista) i al 938 466 506 (Corró 
d'Avall)

CANTAIRES DE CORRÓ D’AMUNT
Dimarts de 20.30 a 22.30 h  Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt
Fins el 20 de juny de 2023
Coral dels Cantaires de Corró d’Amunt dirigida 
per Marc Tost
Inscrip. veinscorro@gmail.com / 10€ mensuals
Org. Assoc. de Veïns de Corró d’Amunt

CLASSES DE IOGA PER A TOTES LES EDATS
Dilluns de 15:30 a 17:00 h i dimarts de 19:15 a 
20.45h  Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CLASSES DE PILATES
Dimarts i dijous de 18 a 19h Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

"Desembre amb tronada,
senyal de bona anyada"

CLASSES DE TAITXÍ
Dilluns de 19 a 20 h Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CORAL XEREMELLA
Dijous de 21.20 a 23.30 h  Nau de Can Ganduxer 
Activitat de cant coral adreçada a adults amb 
ganes de cantar, de compartir i d’establir 
lligams amb el poble amb la música com a mitjà 
d’expansió.
Inscripcions: juliol1953@gmail.com
Més informació a info@lacivica.com
Org. Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CURSETS DE SARDANES
Dimarts 13 i 20  Casal de la Gent gran de Corró d’Avall
Divendres 2, 9 i 16  Centre Cultural de Bellavista
Dimarts de 17 a 18.15 h i divendres 17.15 a 18.30 h
Els dimarts practica. Els divendres ensenyar a 
ballar a principiants absoluts, pràctica i aprendre 
a comptar i repartir .
Org.  Sardanistes franquesins

DANSA CREATIVA
Divendres de 18.30 a 20 h Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt
Fins el 20 de juny de 2023
Espai de dansa creativa i en comunitat a càrrec 
de Carmen Nájera. Mou-te, respira, escolta la 
flexibilitat interna i potenciaràs la teva creativitat. 
Portar roba còmoda.
Preu: 30€/mes – 10€/sessió
Inscripcions: veinscorro@gmail.com
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

TALLER DE PINTURA
17 a 19h Dilluns i dijous  Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt. Fins el 20 de juny de 2023
Classes pràctiques de pintura conduïdes per 
una mestra amb gran experiència. Preu: 25€ 
mensuals. Inscripcions: veinscorro@gmail.com
Associació de Veïns de Corró d’Amunt.

TASTET DE DEFENSA PERSONAL
10 a 11h Primer dissabte de cada mes.  (3 de 
desembre)  a les Antigues Escoles de Corró 
d’Amunt
Taller per adults de tècniques de defensa 
personal, balanç de les energies internes i ús 
d'eines tradicionals japoneses. A càrrec del 
sensei Joaquim Suárez. Portar roba còmoda.
Preu: 15€/sessió
Inscripcions: veinscorro@gmail.com
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

TOTES LES ACTIVITATS D'AQUESTA 
AGENDA ESTAN SUBJECTES 

A POSSIBLES CANVIS. 
Més informació a www.lesfranqueses.cat
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Montse Vila
Portaveu del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)

Tenim el Nadal a tocar. Dies per compartir amb familiars i amics. Per fer sobretaules llargues i posar en comú històries i 
moments. Però també, moltes vegades, per fer balanç i marcar-se nous objectius i propòsits. I nosaltres, políticament, també 
ho fem.
Ha estat un any ple de projectes. Projectes importants per continuar adaptant les Franqueses pel futur i per millorar el civisme, 
la convivència i la seguretat. Projectes relacionats amb sostenibilitat, mobilitat i medi ambient com la regulació de parc 
fotovoltaics, les pacificacions i carrils bici i les plaques fotovoltaiques. Projectes que posen a les persones al davant per fer una 
societat més justa i igualitària, com els plans de salut, el d’igualtat, les accions de conscienciació del 8M i el 25N. Projectes 
esportius i culturals perquè l’esport, ara, ja es un bé essencial i la cultura té un paper imprescindible en el desenvolupament de 
les persones. Hem creat nous espais i ampliat el ventall d’esports a practicar i hem continuat impulsant la cultura.
I no menys importants, tots els relacionats amb la convivència i la seguretat, com la campanya de l’ADN dels gossos, tot el 
tema de càmeres de videovigilància, i l’increment de personal a la Policia Local.
I és que Junts, aconseguim fer de les Franqueses un bon lloc per viure i créixer.

El dia de Reis!

És probablement el dia de les festes nadalenques més esperat pels infants. I vist a ulls dels més menuts té raó de ser, escrius 
el que desitges en una carta i oh, màgia, els Reis ho fan possible i t’arriba a casa. Però un grup municipal a l’oposició no fa 
cartes, fa un munt de mocions que sempre recull el patge que es perd pel desert. En una de les mocions hi havia un desig, el 
de fer front al canvi climàtic, reduint moltíssim la mobilitat amb el transport privat fins el punt que convertia alguns carrers 
en espais verds sense cotxes, només per a bicicletes i vianants. Els carrers per la circulació de vehicles estaven destinats al 
transport públic, amb un ampli circuit de busos i transports de serveis. El canvi de transformació era tan important que moltes 
activitats de lleure van passar a fer-se al carrer, generant participació ciutadana en tota mena de debats que van arribar a 
transformar la política municipal. Els plens anaven a remolc de les inquietuds del poble i els pressupostos es tancaven amb 
sentit comú d’acord a un principi ben bàsic,  justícia social i efectivitat planificada. Potser que canviem d’estratègia doncs, ja que 
si el dia de Reis no ens funciona ens cal apostar per una bona papereta el proper mes de maig. Bon any 2023!

Juan Antonio Corchado 
Membre del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Imma Ortega
Portaveu del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal (IEC-AM)

Fa mesos que el PSC de Les Franqueses amb Corchado al capdavant recorre els carrers del municipi amb els regidors i 
regidores que estan al govern de l’ajuntament i amb els i les membres de l’agrupació socialista per tal d’escoltar als veïns i 
veïnes.
Fruit d’aquesta feina, n’han sorgit més de 120 propostes que han fet els ciutadans i les ciutadanes i que des del PSC valorem molt 
positivament. És per això que volem agrair a tots els veïns i veïnes la seva col·laboració, perquè per millorar Les Franqueses és 
imprescindible escoltar a tothom. 
Les vostres propostes les hem classificat en tres grans eixos. El primer, perquè ningú quedi enrere, amb temes d’ocupació, 
d’inclusió, d’igualtat i de justícia social, on també s’inclou tot allò que té a veure amb les entitats, associacions i la cohesió social. 
El segon, unes Franqueses més segura, neta i saludable, se centra en la qualitat de vida al municipi, millorant la vigilància, la 
seguretat i també el manteniment de la via pública, entre d’altres, també s’inclou en aquest apartat totes les mesures que fan 
referència a la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Finalment, un tercer eix centrat en les connexions per aconseguir que el 
municipi estigui més ben connectat, ja sigui entre les diferents zones que hi ha dins el terme municipal o les connexions amb 
els municipis veïns. 
El 2023 serà un any apassionant, i estarà en les teves mans que Les Franqueses tingui el nou impuls que es mereix. T’hi sumes? 

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

A les Franqueses tenim un greu problema d’habitatge a preu assequible on els més perjudicats són els joves que volen 
independitzar-se. Moltes famílies que han pogut desenvolupar el seu projecte vital al municipi, ara veuen que els seus fills han 
de marxar perquè no poden emancipar-se en el mateix municipi on han viscut sempre.
El perquè s’ha arribat a aquest atzucac el trobem en unes polítiques d’habitatge protegit que brillen per la seva absència . Fa 12 
anys que no es construeix HPO a les Franqueses, i en aquest mandat l’equip de govern (Junts i PSC) només ha fet un insuficient 
conveni amb la Generalitat per la cessió d’ús d’habitatges protegits, amb un abast molt escàs, fruit d’una política juvenil molt 
poc ambiciosa.
A aquesta manca de diagnosi, d’estratègia i de polítiques locals en matèria d’habitatge per la gent jove s’han de sumar decisions 
arbitràries com ara la que està realitzant l’alcalde que, pressionat per Salvem Corró d’Amunt, s’ha reunit amb els propietaris 
dels terrenys privats del sector C per oferir-los una generosa permuta per uns de titularitat pública de la zona del carrer Martí 
i Pol de Corró d’Avall que ja estaven cedits a la Generalitat per fer-hi HPO. Colomé ho ha venut com una manera de promoure 
habitatge en una de les zones on hi ha més demanda. La realitat és que amb aquesta decisió es perdran en el conjunt del 
municipi els 14 habitatges de protecció oficial que ja no es faran a Corró d’Amunt.

Participació, Relacions Ciutadanes, Agricultura i Medi Ambient: etiquetes decoratives. Cofoisme de despatxos per cobrir 
l’opacitat. Consultes ciutadanes que es responen amb evasives, pretesa ignorància o informació errònia, amb un resultat 
d’indefensió. Ho veiem en el cas de la carretera de Cànoves. El projecte d’ampliació existeix fa alguns anys i l’ajuntament n’ha 
estat sempre al corrent, però s’ha espolsat les demandes d’informació amb l’excusa que és un projecte de la Diputació. El 2015 
l’Ajuntament demana un estudi per fer un carril bici a la BV-5151; el 2018 la Diputació impulsa un projecte que només preveu 
ampliar i millorar la via, revisar estructures, drenatges... i programa la primera fase per al 2021. Pel febrer de 2022 el govern 
municipal hi dona el vistiplau amb la condició que s'hi incorporin alguns canvis (pavimentar com a vorera allò que es preveia 
com a vial amb terra vegetal; disposar-hi il·luminació; canalitzar enllumenat i altres serveis, o no trencar la continuïtat de la 
vorera per accedir a habitatges i solars, i si calen accessos, donar prioritat a vianants i bicicletes). Ara, a primers de novembre, 
el govern aprova el conveni amb la Diputació per tirar endavant el projecte. Per una piulada de la Diputació els afectats 
s’assabenten que el projecte està enllestit i lliurat a l’ajuntament. El 8 de novembre es publica l’anunci al BOPB, i es comencen 
a rebre avisos d’expropiació. Quan els afectats demanen informació a l’Ajuntament ningú en sap res: ni pagesia, ni urbanisme, ni 
l’alcalde; mobilitat no sap quin és el projecte definitiu, ni fins quan s’hi poden presentar al·legacions... Incompetència, desgavell 
o mala voluntat? I els ciutadans, a la intempèrie.
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Dolors Amaro
Regidora no adscrita

És lamentable com, de vegades, per això que en castellà diuen “quítame allá esas pajas” es produeixen malentesos i es deixen 
perdre oportunitats d’aconseguir algun benefici per als nostres veïns, com va passar recentment quan una dona amb un bon 
currículum com a terapeuta emocional es va oferir de manera altruista per a fer un taller per “promoure el desenvolupament 
personal i la resolució de conflictes interns”. Aquest taller tenia per nom “Cercle de dones” i estava adreçat a franquesines 
amb pocs recursos.
Aquesta dona es va adreçar per e-mail a primers de setembre a la regidoria de Feminisme i Igualtat de l’ajuntament oferint 
els seus serveis per a fer aquest taller de forma gratuïta i a finals de mes li van contestar dient-li que la programació del 
tercer trimestre ja estava feta i que degut a això no es podia fer en aquell moment, però que més endavant es posarien en 
contacte amb ella. Això, però, no ha passat i aquesta dona va demanar el meu ajut per a que la seva oferta arribés a les mans 
adequades, cosa que vaig fer entregant-li la seva proposta a la regidora de Feminisme i Igualtat, però aquesta el va rebutjar 
dient que aquella no era la manera, que havia de passar pel registre.
Al final aquesta persona ha desistit de fer aquest taller, doncs no se li donava cap resposta i el municipi ha perdut l’oportunitat 
de fer una activitat que hauria beneficiat, sense cap cost, algunes conveïnes nostres. Importa més la forma que el fons? 
Sembla que sí.




