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Arriben les festes majors de
Llerona i Corró d'Avall
La primera es farà del 6 a l'11 de setembre, i la segona del 12 al 15
El ball de l'Espolsada, el passat 2012. Foto: Aj. les Franqueses

Les Franqueses del Vallès està de festa: arriben les festes majors de dos dels seus pobles,
Llerona i Corró d'Avall. Per començar, Llerona ja té a punt el programa d'actes, que es repartiran
entre el proper divendres, quan tindrà lloc la sisena acampada familiar, i el dimecres 11 de
setembre, en què l'espectacle de focs artificials tancarà la festa. Cal destacar que aquesta festa
recupera l'himne del poble de Llerona: el 7 de setembre a la tarda s'inaugurarà la instal·lació a
l'edifici del Consell del Poble de les rajoles de ceràmica amb la lletra de l'himne i posteriorment
tots els veïns que ho vulguin el cantaran.
Per la seva banda, la Comissió de Festa Major de Corró d'Avall ha tornat a preparar, un any més,
un complet programa d'actes per a tots els públics per als propers 12, 13, 14 i 15 de setembre.
Seran un total de 70 actes repartits entre els quatre dies de festa en què destaquen per la
capacitat d'atraure gent que tenen la botifarrada, l'arrossada, els concerts i el ball de l'Espolsada.
Enguany, tornarà a ser l'eix format per la plaça de l'Ajuntament, la Rambla i la plaça de Can Font,
juntament amb la plaça de l'Espolsada i la de Joan Sanpera, les zones que acolliran la majoria
d'activitats.
El pregó anirà a càrrec d'Emi Ventura, directora del CEIP Joan Sanpera. I també destaquen, entre
els actes programats, el túnel de terror, que es farà a la Nau de Can Ganduxer; el correfoc de les
colles infantil i jove dels Diables Encendraires; el concert amb Miquel del Roig, Blaumut i Tetuà; la
II Clàssica ciclista; la cremada de l'Ajuntament; la porcada jove, una gimcana per a majors de 18
anys; la primera Milla urbana; i totes les activitats que organitza el Casal Infantil Municipal a la
plaça de l'Ajuntament.

Programa de la Festa Major de Llerona
(http://www.lesfranqueses.cat/Actualitat/Noticies.htm?id=2663&pl=54)

Programa de la Festa Major de Corró d'Avall http://www.lesfranqueses.cat/)
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