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Presentació

L
FRANCESC COLOMÉ
ALCALDE DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

JUAN ANTONIO CORCHADO
REGIDOR D'ESPORTS DE LES FRANQUESES

es Franqueses està orgullosa 
de les més de quaranta enti-
tats esportives que té perquè 

som un municipi que viu l’esport, que 
sent l’esport, i que no s'atura. 
És per això que la nostra obligació com 
a administració és garantir que tothom 
pugui practicar esport en condicions, 
mantenint els equipaments ja construïts 
i programant-ne de nous. Malaurada-
ment l'urbanisme és lent, l'administració 
té els seus temps i a vegades voldríem 
anar de pressa, però la legalitat i els 
tràmits administratius ens frenen. 

es de la perspectiva que em 
dona el coneixement més 
proper de la realitat espor-

tiva del municipi d’acord amb la meva 
responsabilitat com a regidor d’Esports, 
cada dia sóc més conscient del grau de 
maduresa de l’esport franquesí i del seu 
sistema esportiu. 
Permeteu-me que faci una breu reflexió 
històrica per reconèixer la tasca feta 
des de ja fa anys per part del Patronat 
Municipal d’Esports i també des de les 
entitats esportives en la promoció de 
l’esport a les Franqueses i en la consoli-
dació d’un sistema esportiu que, si bé, va 

Les Franqueses té la necessitat d'un 
nou pavelló (dos diria jo), i ara sí que puc 
anunciar que hem adjudicat la construc-
ció d'un pavelló de tipus 1 dins de l'ano-
menat “centre cultural de Corró d'Avall”. 
Aquest any 2018, les obres del pavelló, si 
no hi ha entrebancs de darrera hora, s'ini-
ciaran la primera quinzena d'abril. També 
veurem abans de l'estiu la finalització del 
Parc del Falgar i la Verneda on hi haurà 
un circuit il·luminat i senyalitzat d’apro-
ximadament 4 quilòmetres per a fer-hi 
esport, així com una zona habilitada per 
a la pràctica de l’exercici física. De fet, 
la celebració del cros escolar, en aquest 
espai, ja ho ha posat de manifest.
Però no ens aturarem aquí. Els pres-
supostos de 2018 preveuen una forta 
inversió relacionada amb l'esport: uns 
950.000 euros per a la millora i manteni-
ment del Complex Esportiu Municipal, la 

néixer amb una estructura molt bàsica i 
amb un paper molt subsidiari i protago-
nista per part de l’Administració, com no 
podia ser d’altre manera als inicis de la 
democràcia, actualment ha assolit una 
maduresa, un volum i una estructura que 
el posiciona com un municipi amb un 
nivell de pràctica esportiva i de serveis 
esportius que segurament està molt 
per sobre del que ens correspondria pel 
volum de la nostra població.
Aquesta realitat actual de l’esport 
franquesí obeeix principalment a dues 
qüestions, la primera, al treball que fan 
totes les entitats esportives en la promo-
ció de l’esport en el seu sentit més ampli 
i, la segona, al paper que actualment 
juga el Patronat Municipal d’Esports, 
no solament com a agent promotor de 
la pràctica esportiva sinó també com a 

rehabilitació de la coberta del vell pavelló 
perquè hem de solucionar el problema 
de les goteres,  uns 325.000 euros per a 
la rehabilitació de la zona esportiva de 
Llerona, (ja ho hem tret a concurs) amb 
l’habilitació de la pista poliesportiva, les 
pistes de petanca, la pista de tennis, la 
construcció d'uns nous lavabos per al 
camp de futbol i d'una pista de pàdel 
(ara que ja hem firmat amb la Parròquia 
un acord per poder gaudir de les instal-
lacions durant vint-i-cinc anys), 300.000 
euros per a l'ampliació dels vestidors, 
magatzem i construcció d'una seu social 
al camp de futbol de Corró d'Avall o bé, la 
construcció, ara si, dels nous vestidors 
del camp de futbol set de Bellavista, 
entre d'altres. 
Són reptes molt importants, necessaris, 
i no defallirem fins a veure'ls realitzats. 
Teniu la meva paraula.

catalitzador de l’activitat esportiva del 
municipi. El Patronat Municipal d’Es-
ports té la voluntat de facilitar i generar 
oportunitats a totes aquelles iniciatives 
que puguin sortir del propi teixit esportiu 
franquesí.
Aquesta nova dimensió del paper que 
intenta jugar el Patronat Municipal 
d’Esports en relació a un sistema es-
portiu que ha consolidat el seu grau de 
maduresa, no es solament una declara-
ció d’intencions sinó també l’afirmació 
de que, tenint en compte aquest grau de 
maduresa del nostre sistema, cada cop 
més l’Administració ha de jugar un rol 
més col·laborador segons les diferents 
necessitats.
És per això que no solament afir-
mem sinó també que ens creiem que 
#sumantfemungranequip.

D
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Escola Esportiva i  
Activitats de Formació

HANDBOL – BÀSQUET – ACTIVITATS 
D’INICIACIÓ ESPORTIVA A LES ESCOLES 
BÀDMINTON – ESCOLA DE KARATE 
ESCOLA DE TENNIS – ESCOLA DE PÀDEL

Secció d’handbol

a temporada 2016-2017 ha 
estat marcada per la recollida 
de fruits, doncs gràcies al com-

promís de la temporada passada s’han 
generat petites millores que han forjat 
grans fites esportives, tan col·lectives 
com individuals. La figura del director 
tècnic ha dotat de més recursos als 
equips i ha estat una peça clau per 
generar sinèrgies i unificar tots els es-
forços cap a una mateixa direcció, cap a 
un mateix objectiu.
El creixement del volum de la secció 
s’ha consolidat i ens ha permès dispo-
sar d’equips femenins i masculins en 
totes les categories, fent doble línia a 
les categories inferiors.  
Enrere deixem la part més vivencial i es-
portiva dels tornejos amb les trobades 
realitzades arreu del territori català, on 
entrenadors, delegats, pares i coordi-
nadors hem aprés i ampliat el nostre 
bagatge.
Al 2017 vàrem tornar a gaudir de la gran 
festa de l’handbol, la Granollers Cup, tot 
un luxe que podem assaborir al nostre 
municipi.   
Actualment, gràcies a la feina realit-
zada, el món de l’handbol ha guanyat 
adeptes adquirint un gran teixit humà 
al municipi. I per què no dir-ho, la nostra 

secció està actualment al nivell d’altres 
clubs de la comarca on es troba la mi-
llor cantera de l’handbol estatal. 
Per últim no m’agradaria acomiadar 
aquest escrit sense felicitar a tot el meu 
equip de treball, des del primer a l’últim, 
gràcies, és un plaer treballar amb vos-
altres! Ara només queda encoratjar-nos 
per estar encara més motivats, si és 
possible, per a la propera temporada. 
I per finalitzar us deixo amb una frase 
del gran Pep Marí que de valors en sap 
una estona... 

Jordi Jiménez
Coordinador d’handbol

L
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“Gairebé mai les coses que realment valen 
la pena s'aconsegueixen a la primera.”
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er a la secció de bàsquet, el 
2017 ha estat, un cop més, un 
any de creixement tant a nivell 

quantitatiu com a nivell qualitatiu. 
Cada vegada som més jugadors i per 
tant, més equips, fet que permet incre-
mentar la qualitat del treball que fem a 
nivell individual i col·lectiu.
Millorem el nivell dels entrenadors i 
augmentem el nivell d’exigència sense 
deixar ni un moment de banda els ob-
jectius educatius i socials que ens han 
ajudat a fer realitat aquest creixement.
L’Escobàsquet, una trobada d’Escoles 

de Bàsquet reconeguda per molts 
equips del Vallès, un torneig del màxim 
nivell en l’àmbit català en categories 
Infantil i Cadet, un multitudinari torneig 
d’Any Nou amb presència d’equips 
pre-minis i minis... són els trets distin-
tius i característics del nostre bàsquet 
que ens fan rebre el reconeixement de 
molts clubs, jugadors, entrenadors i 
estament arbitral. Però aquestes no 
són les úniques activitats que organit-
zem, també en mantenim d’altres de 
més populars com els partits de mares 
i pares, el torneig de 3X3 de Festa 

Major... que ens han permès millorar 
la implicació de tots amb el bàsquet al 
nostre municipi.
I com sempre, volem acabar agraint la 
feina de tot l’equip d’entrenadors i entre-
nadores, i el suport incondicional dels 
pares i mares dels nostres jugadors.

BONA
FEINA

Secció de bàsquet

P
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Guillem Estrada 
Coordinador PME 
Les Franqueses
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a temporada 2016-2017 ha 
estat una temporada carrega-
da d’èxits i moltes victòries. 

Destaquem la quarta posició de la 
Gina Torras a la categoria verd feme-
ní i el triplet aconseguit per les noies 
de la categoria blau femení on la Laia 
Sánchez va quedar en primera posi-
ció, el segon lloc va ser per l’Helena 

Muñoz seguida per l’Ainhoa Sierra. 
Al blau masculí també vam aconseguir 
un altre triplet on el Mario Castro va as-
solir el primer lloc, seguit per l’Àlex Cos 
i en Cristina Pérez, a més d’un quart 
lloc del Julio Aguilera, un cinquè del 
Marc Martínez, un sisè del Josep Fon-
tanilles i un setè del Pol Martínez. Les 
noies del vermell femení van aconse-

guir un segon lloc de la Belén Sellarés i 
un tercer de la Júlia Parés.  
Ha estat una gran temporada que ha dei-
xat molt bones posicions dels jugadors, 
però el més important és l’experiència, 
que tots els participants s’ho han passat 
molt bé lluitant per aconseguir els millors 
resultats. Esperem que la següent tem-
porada sigui encara molt millor!

els més petits del municipi, el 
Patronat Municipal d’Esports de 
les Franqueses ofereix diverses 

activitats extraescolars per a la pro-
moció de l’esport i l’activitat física des 
d’una vessant no competitiva. Aquestes 
activitats estan organitzades per tots els 
alumnes, des de P3 fins a sisè de primà-
ria, de les diferents escoles del municipi; 
Escola Colors, Escola Bellavista-Joan 
Camps, Escola Joan Sanpera i Torras, 
Escola Guerau de Liost i Escola Camins.

Des del mes d’octubre fins al juny, s’orga-
nitzen activitats tenint en compte les 
necessitats i l’evolució de cada infant; 
psicomotricitat (P3 i P4), iniciació espor-
tiva (P5 i 1r) i aeròbic (2n a 6è). Aques-
tes activitats es realitzen just després de 
finalitzar l’horari escolar, de 16:30 a 18 
h, facilitant l’inici a l’activitat física dels 
nens i nenes del municipi. Per a finalit-
zar la temporada organitzem diferents 
exhibicions d’aeròbic i la tradicional 
Diada del Joc i l’Esport.

Saray Alpiste

Aina Sánchez
Entrenadora de la 

secció de bàdminton

Secció de bàdminton

Activitats d’iniciació 
esportiva a les escoles



L

P

Coordinadora de 
l’Escola Esportiva
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Aina Sánchez

l´Octubre del 2016 s´inici-
en les classes de karate al 
Patronat Municipal d’Esports. 

És el segon any que la Montse Marín 
i l’Agustín Núñez encapçalen aquesta 
activitat com a entrenadors i estan 
molt contents amb l´acollida i el tre-
ball realitzat.
El curs va començar amb quinze alum-
nes i ha acabat amb una quarantena. 
Un any on alguns ja tenien el grau de 
cinturó groc i volien optar al taronja 
i d´altres es van esforçar per poder 
passar al primer cinturó.
Després de dos mesos de classes es 
va fer per primera vegada l’exhibició a 
la Fira de Nadal, on ens ho vam passar 
genial i ens vam divertir moltíssim, al 
mateix temps que, els pares, mares, 

familiars i amics van poder veure el 
treball que realitzen els més petits a 
les classes.
El karate ens encamina a l’adquisició 
de base tècnica i desenvolupament 
motriu tenint en compte les capaci-
tats d’atenció, concentració i dispo-
sició al treball. La tècnica del karate 
s’adquireix a través de l’activitat física, 
el joc i l’entrenament. Els alumnes 
assenten criteris de tècnica de braç, 
tècnica de cama i posició amb l’ob-
jectiu d’adquirir i millorar l’esquema 
corporal. També coneixen els aspec-
tes bàsics d’execució i comportament 
que engloba un art marcial, i mitjan-
çant l´activitat i el exercici del karate 
arriben a un nivell físic i tècnic molt 
acord amb la seva edat.

Escola de karate

A

Montse Marín i 
Agustín Núñez
Monitors de l’Escola de karate
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n cop més, durant la tempora-
da 2017 el Patronat Municipal 
d'Esports i l'Escola de Tennis 

i Pàdel Jordi Plana han dut a terme 
la gestió de l'escola de tennis  a les 
Franqueses del Vallès.
Durant aquest curs, l'escola de tennis 
ha comptat amb un gran nombre 
d'alumnes d'edats compreses entre 
els 5anys i els 16 anys, i una trentena 
d'alumnes adults. 
Com és habitual en cada temporada, 
l'escola de tennis ha organitzat la seva 
tradicional Trobada de Nadal, així com 
la Trobada amistosa de mini tennis i 
tennis amb el CT Cardedeu (emmarca-
da dins la Fira de Sant Isidre d'aquesta 

població) i les clàssiques cloendes 
d'actes de fi de curs amb partits de 
pares i fills. També s'ha realitzat la 
sortida a l’Open Banc Sabadell 65è, 
al Trofeu Conde de Godó 2017, i la 
sortida conjunta amb els alumnes de 
tennis de Cardedeu i de Granollers. 
Tots els actes, trobades, sortides i 
campionats s’organitzen per fomentar 
la pràctica i l’aprenentatge d'aquest 
esport i aconseguir que els infants, 
joves i adults es diverteixin jugant. 
Enguany l'escola de tennis també 
col·labora amb el Patronat Municipal 
d'Esports en l’ensenyament d’aquest 
esport als infants de les diferents 
escoles de les Franqueses del Vallès a 

través del programa Matí Esportiu.
En relació a la competició tennística 
per equips, van competir a la 3a Lliga 
Catalana, al Campionat de Catalunya 
per comarques, organitzat per la Fede-
ració Catalana de Tennis, els següents 

Escola de tennis 

Rafel Valls
Vila

Monitor de tennis del PME  
i de l'Escola de tennis i pàdel 

Jordi Plana. 

U

10  [ LES FRANQUESES VIU L’ESPORT  ]  Escola esportiva i activitats de formació



equips: un equip aleví masculí, un 
equip cadet femení i un equip cadet 
masculí.
L'equip de monitors de l'Escola de Ten-
nis Jordi Plana vol donar les gràcies a 
tot l'equip tècnic del Patronat Muni-
cipal d'Esports de les Franqueses del 
Vallès i vol desitjar a tothom una bona 
temporada esportiva.
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a temporada 2016/17 a 
l'escola de pàdel de Corró 
d’Avall la podem valorar de 

manera satisfactòria. Actualment 
comptem amb més de 40 alumnes 
de totes les edats i nivells que han 
passat per les nostres pistes amb 
ganes d’aprendre a jugar.
Els grups organitzats per nivells, de 
tres i quatre persones, permeten als 
alumnes gaudir del pàdel en com-
panyia i de forma molt dinàmica 
evolucionar i assolir amb èxit els 
objectius de la temporada.

Escola de pàdel

L

Marc Nieto
Pons 

Monitor de Tennis i Pàdel de 
l’Escola de tennis i pàdel  

Jordi Plana i al PME
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es activitats físiques per 
a la gent gran i el man-
teniment per a adults 
segueixen sent els dos 

programes amb més ocupació del 
Complex Esportiu Municipal. Aquesta 
és una molt bona dada que demostra 
que estem assolint els objectius fixats, 
ja que ambdós programes pretenen 
baixar les xifres de sedentarisme i 
alhora fomentar les relacions socials 
entre els participants.
 Any rere any treballem perquè la 
ciutadania prengui consciència dels 
hàbits saludables i dels beneficis que 
comporta realitzar exercici físic amb 
regularitat segons les possibilitats de 
cadascú. 
Continuarem treballant amb motivació 
per tal de donar-vos el que necessiteu!

Activitat física  
per a la gent gran i 

 manteniment per a adults

L
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PROGRAMES AMB LLARGA TRADICIÓ



E
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l programa escolar de promo-
ció esportiva és un conjunt 
d’activitats que organitza i rea-

litza el Patronat Municipal d’Esports a 
totes les escoles d’Educació Primària 
del municipi.
L’objectiu és promocionar i difondre 
aquells esports que estan més estre-
tament relacionats amb el Patronat. 
També donem a conèixer altres es-
ports de caràcter minoritari però que 
desperten interès al municipi.
Els monitors del PME treballen directa-
ment amb les escoles portant a terme 
sessions de minihandbol i minibàs-
quet als alumnes de 3r i 5è de primà-
ria, amb quatre sessions d’una hora de 
durada. També es fa el que anomenem 
matins esportius, a la Zona Esportiva 
Municipal amb alumnes de 2n i 4t de 
primària, on es practiquen diversos 
esports com el tennis, el bàdminton, el 
bàsquet i l’handbol. 
Per altra banda, els infants de 5è de 

primària coneixen i practiquen el tir 
amb arc en una nau homologada per 
la Federació Espanyola de Tir amb Arc. 
A més, cap a final de curs els alumnes 
realitzen una sortida a la natura.
A més a més, els alumnes de 1r i 2n de 
primària tenen actualment l’opció de 
fer natació a les instal·lacions del CME 
i els alumnes de 6è de primària poden 
participar en una jornada que reuneix 
als alumnes de les cinc escoles per a 
competir entre elles.

Programa escolar de 
promoció esportiva 

SARAY ALPISTE
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Les Franqueses,
un municipi solidari

es Franqueses del Vallès és un 
municipi amb una àmplia vessant 
solidària que aconsegueix moure 
iniciatives humanes que milloren la 
qualitat de vida de les persones. Al-
hora, el municipi disposa d’un ampli 

teixit associatiu on més d’una quarantena d’entitats 
estan relacionades amb àmbit esportiu. 
A.E. Ramassà F.C. reuneix ambdós elements, i és 
que el club, fundat l’any 1975, és una entitat molt 
peculiar que no disposa de futbol base, que milita 
al Grup 9 de la 4a Divisió Catalana i s’autofinança 
amb les aportacions de socis, jugadors, tècnics, 
junta i petits patrocinadors. Coneguem una mica 
més el club...

PROJECTE ESPORTIU
La temporada 2016/17 ha estat una temporada de 
consolidació del projecte esportiu, el club va acabar 
en 7a posició a 3 punts del quart classificat. El 
projecte per la temporada 2017/18 és més ambici-
ós, l’equip està lluitant per ascendir a 3a Catalana 
per primera vegada en la seva història. Per assolir 
aquest objectiu, l’equip ha reforçat totes les línies 
amb la incorporació d’11 nous jugadors, conservant 
els jugadors importants de la darrera temporada.

PROJECTE SOLIDARI
Aquest és un club especial, i el que el fa especial 
són els seus valors basats en la seva filosofia 
Ubuntu, que podríem traduir aproximadament com 
la “bondat humana”, prenent el sentit de “Jo soc 
perquè tu ets”. Aquesta idea de la regió de l’Àfrica 
austral, popularitzada per Desmond Tutu s’utilitza 
sovint en un sentit més filosòfic com “la creença 
en un vincle universal de compartir que connecta 
tota la humanitat”.
Portant a la pràctica aquesta filosofia, des de l’any 
2014 l’A.E. Ramassà visita cada primavera un país 
africà diferent amb un triple objectiu; jugar un partit 
de futbol, conèixer el país i, sobre tot, col·laborar en 
alguna acció solidària. Fruit d’aquestes activitats, 
l’any 2016 l’A.E. Ramassà va ser nomenat ambai-
xador de la Fundació Pau, Justícia i Seguretat que 
concreta l’Objectiu 16 de les Nacions Unides.
El club ha visitat Etiòpia (2014), la República de 
Benín (2015), Uganda (2016) i el Camerun (2017). 
En aquesta darrera visita al Camerun, a part de 
portar el material esportiu habitual per als nens 
d’aquest país, l’equip ha col·laborat econòmica-
ment en la construcció de la biblioteca de l’Escola 
d’Infermeria que la ONG catalana Insolàfrica ha 
construït a la ciutat de Kribi. L’A.E. Ramassà també 
va propiciar que les Nacions Unides donessin 76 
caixes de llibres per nodrir la biblioteca. En l’àmbit 
esportiu, l’equip va jugar l’habitual partit de futbol 
enfrontant-se als Dragons de Yaoundé, segons 
classificats a la 1a Divisió camerunesa.

INCORPORACIONS A LA JUNTA DIRECTIVA
Per aprofundir en totes les activitats que l’A.E. 
Ramassà porta a terme en les vessants esportiva, 
solidària i institucional, s’han incorporat a la Junta 
quatre nous directius que aporten noves visions i 
complementen a les persones que ja en formaven 
part. Noves mans per als nous reptes del futur. 

A.E. RAMASSÀ F.C. “El Club dels valors”



Activitats
destacades 2017

ÈXITS, PÒDIUMS I VICTÒRIES QUE RESUMEIXEN LA TEMPORADA

El Cros de les Franqueses demostra 
la seva consolidació a la comarca

mb una tradició de més de 20 anys, el 
Cros Popular i el Cros Escolar segueix 
demostrant la seva consolidació a la 

comarca mantenint alts índex de participació, i és 
que, en l’edició del 2017 va comptar amb més de 
400 participants, xifra que s’acumula als més de 
3000 corredors que han competit en els darrers 
cinc anys.
Unes proves atlètiques dividides per categories 
que transcorren en un àmbit de competició i 
esportivitat. Segons les edats, s’estableixen dife-
rents circuits que van des dels 200 m per als més 
petits fins a 1 km per als més grans.
Com és habitual, abans del Cros Escolar, a 
primera hora se celebra el Cros Popular amb 
un circuit de 5 km i a la 22a edició del 2017 els 
guanyadors en categoria masculina van ser 
Sergio Martínez, seguit d’Ignasi Bassas i Andreu 
Rius. En categoria femenina la guanyadora va 
ser Júlia de la Piedra, seguida d’Anabel Garcia 
Garassa i Marta Mora Manzano.
Pel que fa al 25è Cros Escolar, els guanyadors de 
les diferents curses van ser: en cadet femení va 
vèncer la Alba Mateo; en cadet masculí l’Àlex Sal-
gado; en infantil femení la Julia Cros; en infantil 
masculí en Mohamed Yassine; en aleví femení la 
Carla Casellas; en aleví masculí en Pol Guillem; 

en benjamí femení la Carla Yauguas; en benja-
mí masculí en Sohaib El Faida; en prebenjamí 
femení l’Alba Salvatierra; en prebenjamí masculí 
l’Arnau Ndour; en mini femení la Gisela Andrés; 
en mini masculí en Pau Otaegui.
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Els atletes Margarita Roa i Rafa Espinar, 
escollits els millors esportistes amateurs

’Hotel Ciutat de Granollers va tornar a ser 
l’escenari de la nit de gala dels esportistes 
de les Franqueses. Més de 450 persones 

van viure la Nit de l’Esport que des de fa 21 anys 
organitza el Patronat Municipal d’Esports amb 
l’objectiu de reconèixer l’esforç a tots aquells 
franquesins i franquesines i institucions compro-
meses amb l’esport i el seu foment al municipi. 
En definitiva, una nit de trobada i germanor on 
les Franqueses es vesteix de gala per celebrar la 
presència esportiva al territori, compartir i gaudir 
dels valors que la pràctica esportiva i els esports 
ens aporten a les nostres vides.
Finalitzat el sopar es van reconèixer les gestes 
esportives que tretze equips han aconseguit 
durant la temporada 2015-2016; els mèrits 
personals d’onze persones que han destacat per 
la seva dedicació i la implicació en el foment de 
l’esport a les Franqueses; i el suport i patrocini de 
dues empreses. Després, va tenir lloc el lliurament 

dels premis als millors esportistes, on els atletes 
Margarita Roa, del Club Sweetrade Bowling, i Rafa 
Espinar, de la Unió Ciclista Les Franqueses, van 
ser escollits els millores esportistes amateurs.
En aquesta edició, conduïda pel periodista 
esportiu Jordi Sanuy, van entregar caixetes de 
caramels per valor d’uns 1000 euros com a record 
de l’esdeveniment, els diners dels quals van anar 
directament a l’Obra Social Sant Joan de Déu. 



Es presenta el Club Natació Les Franqueses

L’ENTITAT SE SUMA A LES MÉS DE QUARANTA ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI FENT 
CRÉIXER L’AMPLI TEIXIT ASSOCIATIU DEL QUE GAUDEIX LES FRANQUESES. 

l club, encapçalat per Josep Maria Mas, 
president, Domingo Rodríguez, vicepresident, 
i Pere Calvo, secretari, es constitueix com 

a nova entitat i comença la seva activitat utilitzant 
els equipaments municipals del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a Corró d’Avall. 
Des d’aquest 2007, la comarca compta amb un nou 
club de natació donant una major oferta esportiva 
dins del municipi. El club acabarà desenvolupant la 
seva activitat en les instal•lacions del centre de tecni-
ficació de natació sincronitzada, unes instal•lacions 
úniques al món. 
El club Natació les Franqueses compta amb cinc 
sincronistes de primer nivell com Cecilia Jiménez, Èlia 
Calvo, Helena Jaumà, Meritxell Mas i Pau Ribes il•lusi-
onats amb un projecte que veuen créixer dia rere dia. 



L’entitat vol engegar un programa de promoció de 
la sincronitzada a les escoles per treballar amb els 
esportistes des de ben petits i convertir les Fran-
queses en un referent a nivell mundial. 
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 Es destinen 2000 euros a l’adquisició 
d’una cadira de rodes adaptada per a 
l’atleta Jordi Madera

L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES HA SIGNAT UN CONVENI AMB SOREA, 
MITJANÇANT EL QUAL L’EMPRESA APORTA 2.000 EUROS DESTINATS A L’ADQUISICIÓ DE 
MATERIAL ADAPTAT PER A L’ESPORTISTA PARALÍMPIC JORDI MADERA JIMÉNEZ.

n concret, aquesta aportació econòmica, 
permet a l’atleta comprar una cadira de rodes 
de fibra de carbó adaptada per a la pràctica 

de l’atletisme per al desenvolupament de l’activitat es-
portiva de competició en la modalitat fons i mig fons.
Amb aquesta aportació econòmica, l’atleta franquesí 
va donar un pas més per assolir els 5.000 euros ne-
cessaris per a l’adquisició del material adaptat abans 
del mes d’agost.
En Jordi Madera ha agrait la col•laboració de l’Ajunta-
ment i Sorea i ha destacat l’esforç que realitza per a 
representar i elogiar el seu municipi.

E

La Diada del Joc i de l’Esport clou la 
temporada i dóna la benvinguda a l’estiu



a Diada del Joc i de l’Esport és un dels es-
deveniments més destacats del calendari 
esportiu del CEM. Després de 33 edicions, 

la Diada s’ha anat consolidant com un acte molt 
especial per a esportistes de totes les edats del 
municipi que clou la temporada d’activitats es-
portives que s’organitzen al llarg de tot el curs. 

L Durant el matí es va fer una gimcana esportiva 
amb carreres de sacs, guerres amb pistoles 
d’aigua, jocs del mocador d’aigua i una festa de 
l’escuma.
A la 33a Diada del Joc i de l’Esport hi van partici-
par més de 700 esportistes donant la benvinguda 
a la temporada d’estiu de les piscines exteriors. 
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es franqueses és el segon municipi amb 
més participants a la cursa, l’edat majorità-
ria del quals és entre els 39 i 40 anys. En-

guany va recaptar fons per finançar els projectes 
d’investigació i recerca contra el càncer de ronyó. 
La VI cursa Els 10 de les Franqueses, organitza-
da pel Club d’Atletisme A4, va aconseguir 8.000 
euros per a la recerca del càncer de ronyó que 
s’afegeixen als 19.539 euros de les quatre edici-
ons anteriors. Ja són prop de 28.000 euros porta 
donats a l’Hospital de Sant Pau. 
La cursa disposa d’una major part dels corredors, 
un 90%, del Vallès Oriental, i les Franqueses és el 

Els 10 de les Franqueses compta amb un 
90% de corredors de la comarca



segon municipi amb més participació. La cursa, 
que es desenvolupa en circuit urbà de 10 km, 2 
voltes de 5 km, té la seva sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 

 Anna Riera guanya el Campionat 
d’Espanya de 100 km

LA CORREDORA FRANQUESINA FA UNA MARCA DE 9 HORES, 2 MINUTS I 9 SEGONS

’atleta franquesina Anna Riera, de 51 
anys, va proclamar-se campiona abso-
luta al Campionat d’Espanya celebrat a 

Vecindario (Gran Canària).
La corredora va rebaixar la seva marca personal en 
15 minuts i va fer una marca de 9 hores, 2 minuts 
i 9 segons, quedant a 11 minuts de la segona, la 

canària Mariló González, de 38 anys. Aquesta mar-
ca suposa un nou rècord de Catalunya de 100 km 
en la categoria F50 i la 7a millor marca absoluta 
d’Espanya de tots els temps.
Aquesta va ser la segona cursa per a l’atleta qui va 
córrer la primera cursa de 100 km de la seva vida, 
al mundial de veterans, quedant tercera del món.

Les Franqueses acull un any 
més la Granollers Cup
EL TORNEIG ASSOLEIX NOUS RÈCORDS DE PARTICIPACIÓ ANY RERE ANY I EN LA SEVA 
19A EDICIÓ LES FRANQUESES REP MÉS DE 1250 JUGADORS. 

es Franqueses acull, un any més, dese-
nes de partits de la Granollers Cup, una 
de les competicions d’handbol base més 

populars del món. Organitzada pel BM Grano-
llers, amb la col•laboració de l’AEH Les Fran-
queses i el Patronat Municipal d’Esports, en la 

19a edició del torneig, al voltant de 90 clubs, 
226 equips i 1.260 jugadors de més de 20 paï-
sos diferents van passar per les Franqueses.
En aquesta edició va destacar la gran presèn-
cia d’equips internacionals i vallesans en el 
quadre guanyador.



L
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La 15a Caminada Popular de les 
Franqueses reuneix 650 participants

Les Franqueses recupera les curses de múixing 
de la mà del Club Canicross les Franqueses 

AL VOLTANT DE 650 PERSONES HAN ASSISTIT A LA 15A EDICIÓ D’AQUEST ESDEVENIMENT 
ORGANITZAT PEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

 primera hora del matí, les 650 persones 
que es reunien a la Zona Esportiva Munici-
pal de Corró d’Avall van escoltar el tret de 

sortida de la 15a Caminada Popular de les Fran-
queses del Vallès. Els participants van realitzar un 
recorregut de 19 kilòmetres per diversos camins 
del municipi, passant per Mil Pins, Llerona, Corró 
d’Amunt, Marata i finalitzant la prova al mateix 
punt de sortida, a Corró d’Avall.
Enguany, la Caminada va assolir un caire solidari amb 
la donació per part de l’Ajuntament de 1.000 euros a 
l’Associació Pulseres Candela per l’Obra Social Sant 
Joan de Déu per ajudar a la investigació del càncer 
infantil. A més, Pulseres Candela va disposar d’un 
stand a les instal•lacions esportives de Corró d’Avall, 
on van poder vendre les seves polseres solidàries.

l club franquesí ha permès recuperar les 
curses de múixing al municipi. Al 2017, la pri-
mera edició del Trofeu Múixing Les Franque-

ses ha donat continuïtat a les proves de trineu amb 
gossos que es van iniciar a la dècada dels noranta. 
El territori de Les Franqueses és un dels pioners 
de Catalunya en incorporar el múixing en el seu ca-
lendari esportiu. De fet, la primera prova que es va 
celebrar a Les Franqueses del Vallès es remunta al 
1989. Aquella edició va ser tot un èxit i va aplegar 
gairebé a 500 espectadors. Des de llavors, el múi-
xing ha tingut un paper destacat en el municipi. 





El Club Canicross Les Franqueses, des de la seva 
creació l’any 2014, ha anat assolint fita rere fita i 
ha impulsat als seus esportistes a pujar als pò-
diums més disputats de competicions nacionals i 
internacionals. 
Un exemple és el figaronenc Iván Mateo que al 2017 
va guanyar el Campionat del Món de Pastors Belga 
(FMBB WC 2027) en la modalitat Canicross, disputat 
a la localitat de Halle (Alemanya), o  en Daniel Artero 
i l’Andreu Padró que es van proclamar Campions 
de Catalunya en neu en categoria sènior i veterà 
masculí, respectivament. 

A
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Les Franqueses, el segon municipi 
amb més participants a La Mitja

a Mitja Marató de Granollers - Les Franqueses - La 
Garriga, una de les més importants del territori 
català, porta en marxa més de trenta anys i en 

la seva 31a edició els alumnes de l’escola Municipal de 
Música Claudí Arimany de les Franqueses van animar als 
participants interpretant diversos estils musicals al seu 
pas pel municipi. 
El kenyà Matthew Kipkoech es va imposar amb un temps 
d’1h 01min 30s. Els altres protagonistes van ser Javier 
Guerra i Irene Pelayo, proclamats campions d’Espanya. 
En clau vallesana, tres corredors de la comarca van pujar 
als podis del Campionat d’Espanya de Veterans: Javier 
López Merino, de Montornès, campió en M65; Anna Riera, 
de les Franqueses, subcampiona en F50; i Laia Andreu, 
del CA Granollers, tercera en F35.
Fa més de trenta anys que un grup d’amics que es 
preparava per la Mitja de Sant Sebastià va pensar que 
Granollers era un bon indret per acollir una cursa popular 
de 21 km i van decidir organitzar-la. Així va néixer la Mitja 
vallesana que tot i comptar amb figueres internacionals 
mai ha perdut la seva identitat de cursa popular. En la 31a 
edició del 2017, les Franqueses reafirma el seu compro-
mís amb la cursa i es situa la segona, per darrera de la 
capital de la comarca, amb major nombre d’inscrits. 



L

 Els millors karateques espanyols 
s’exhibeixen a les Franqueses

ELS 50 MILLORS KARATEQUES ESPANYOLS EN LA MODALITAT DE KUMITE, DE 
CATEGORIA CADET, JÚNIOR, I SUB21, VAN PARTICIPAR AL PROJECTE MUNDIAL DE LA 
MODALITAT QUE VA TENIR LLOC A LES FRANQUESES. ENTRE ELLS, 8 MEMBRES DEL 
CLUB ORGANITZADOR, EL CLUB KARATE NOKACHI.

quest projecte mundial de Karate, orga-
nitzat per primera vegada a Catalunya, té 
l’objectiu de proporcionar formació de ca-

ràcter tècnic i experiències competitives d’alt nivell 
a tots els esportistes i entrenadors participants. El 
Projecte Mundial es va celebrar justament un mes 
abans de disputar-se el Campionat d’Europa Cadet, 
Junior i Sub-21 a la ciutat de Sofia (Bulgària).
Aquesta edició va comptar amb la participació 

de les seleccions espanyola, andorrana i cata-
lana, a més d’altres clubs procedents d’arreu de 
Catalunya i de l’estat espanyol. 
Durant el cap de setmana, el pavelló poliesportiu 
municipal de Corró d’Avall va ser l’escenari del 
campionat i d’un curs d’alta competició amb més 
de 150 karateques impartit pel seleccionador naci-
onal César Martínez amb la col•laboració d’Agustí 
Núñez i Montse Marín, del Club Karate Nokachi. 

A
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Rècord de corredors a la Copa Catalana de 
BTT de Corró d’Amunt

a Copa Catalana BTT Internacional Biking 
Point disposa de set proves i Corró 
d’Amunt ha estat la protagonista agafant 

el relleu de Santa Susana. 
El Club Ciclista Corró d’Amunt, encarregat d’organit-
zar la prova, porta quinze anys organitzant-la i en 
l’edició del 2017, més de 220 corredors s’han donat 
cita a la prova de contrarellotge individual i prop de 
400 corredors a la prova de camp a través, batent 
tots els rècords de participació d’anteriors edicions.
David Lozano, de l’equip Team Novo Nordick, i 
Anna Villar, Biking Point-Massi es van imposar a la 
tercera prova. En una cursa molt disputada, David 
Lozano va obtenir una important victòria amb 
un temps d’1:13:15, per davant Francesc Guerra 
(El Bressol), a qui va vèncer per un marge de 36 
segons. El podi el va completar Rodrigo Altamirano 
(Coluer-Ixcor) a 1:15:22. En categoria femenina 
Anna Villar es va imposar amb 1:11:24, deixant sen-
se opcions a Veerle Cleiren (F-Eli Montbike) amb un 
temps d’1:15:42. La corredora Raquel Lisboa (F-Eli 
Vilassar de Mar) es va emportar el tercer lloc amb 
un temps de 1:17:35.

La contrarellotge individual de dissabte es va adju-
dicar a Francesc Guerra (16:11) amb 15 segons de 
marge per sobre de Javier Jurado (Pallares Ixcor) i 
28 segons per sobre de Antonio Olivares (Vilassar 
de Mar. Club Cic). En categoria femenina Anna Villar 
va completar el recorregut en 19:02 deixant a 1:18 
minuts a Sandra Jorda (F-Eli Orbea Sport Club) i a 
2:08 a Eva Garrido (F-Eli Merida E.C.).
A més de les categories d’elit a la prova també 
van competir cadets, júnior, sub-23 i màsters 30, 
40, 50 i 60. 



 Ismael Esteban s’emporta la victòria al 
Ciclocross Internacional Les Franqueses 2017

Ismael Esteban es va emportar  la victòria al 
Ciclocross Internacional Les Franqueses, or-
ganitzat pel Club Ciclista Les Franqueses. La 

prova, puntuable a la Copa Catalunya i adscrita al 
calendari UCI, compta cada any amb més segui-
dors al municipi.
Esteban va ser el més ràpid del circuit i va creuar la 
meta de la mà del seu company Felipe Orts. Un cop 
més, la prova es va realitzar al Parc del Mirador de 
Bellavista, l’escenari ideal on esportistes de primer 
nivell van competir per a fer-se amb la victòria.
El tercer en arribar a la meta va ser el francès 
Matthieu Boulo, mentre que la guanyadora en 
categoria femenina va ser Magdalena Duran, 
seguida de Suzanne Verhoeven i Maria Mercè 
Pacios respectivament. 

L
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Un any de medalles per als Nokachi

L’Escobàsquet reuneix al voltant 
de 200 infants a les Franqueses
EL MUNICIPI CONGREGA MÉS D’UNA 
VINTENA D’EQUIPS DEL VALLÈS 
ORIENTAL A LA 3A EDICIÓ DE LA TROBADA 
D’ESCOLES DE BÀSQUET.

l Club Karate Nokachi ha aconseguit diversos 
pòdiums gràcies a l’esforç i l’alt nivell com-
petitiu dels seus esportistes, i és que s’han 

posicionat entre els millors en els campionats de 
Catalunya i Espanya. 
Durant el Campionat de Catalunya en modalitat de kata 
i kumite disputat a Reus, el club va demostrar el seu 
alt nivell amb l’obtenció de 25 podis (7 ors, 7 plates i 11 
bronzes) que el van deixar al primer lloc del rànquing 
català. Van ser 29 els karateques enviats a la com-
petició, dels quals cal destacar els doblets d’Iker i Iría 
Esteban, i Mikel Azor i Xavier Sevillano.
Albacete també va ser el lloc per demostrar com els 
nokachis trepitgen fort en les competicions, el XLVIII 
Campionat d’Espanya Sènior de karate va comptar amb 
la presència del club on la karateka Andrea Lucero es 
va proclamar subcampiona d’Espanya en kumite -55 kg 
després de jugar la final contra la subcampiona del món. 
Altres esportistes com Xavi Sevillano, Iria Esteve, Besay 
Grdiaga, Liona Lobato o Miquel Azor han aconseguit 
medalles en les seves respectives categories en l’edició 
del 2017 del Campionat d’Espanya. 
Aquest ha estat un any de magnífiques actuacions 
esportives que han confirmat la professionalitat del 
club franquesí. 

n any més, les Franqueses del Vallès 
reuneix al voltant de 200 nens i nenes, 
nascuts entre els anys 2009 i 2012, 

provinents de 22 equips de diferents clubs del 
Vallès Oriental durant l’Escobàsquet, la tradicio-
nal trobada d’escoles de bàsquet.
L’acte, organitzat a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall, va deixar una bonica imatge de 
les cinc pistes de bàsquet plenes de petits juga-
dors corrent amunt i avall.
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Instal·lacions
esportives

Actuacions de millora realitzades al 2017

01

02

Zona Esportiva 
Municipal de
Corró d'Amunt

Pavelló 
Poliesportiu 
Municipal de 
Corró d'Avall

1. Reparació de la porta de la sala polivalent.

2. Treballs d’arranjament i neteja de la riera. 

3. Substitució de les xarxes de les porteries de 
futbol 11.

4. Instal·lació d’un nou marcador electrònic  
de futbol 11.

1.  Banquetes amb seients. 

2.  Instal·lació de la lluminària led del pavelló i 
dependències.

3 . Col·locació de dues noves cistelles fixes de 
bàsquet .

4 . Divisió del magatzem del pavelló. 

5 . Dues noves porteries de mini handbol a la pista 
poliesportiva exterior coberta.1

1

3

2

2

3

4

5

4
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03

06

04

05

Zona Esportiva 
Municipal de
Llerona

Pavelló de 
l'Escola Guerau 
de Liost

Camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d'Avall

Camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista

1. Col·locació de protectors dels pals de les 
porteries.

2. Incorporació d’una paperera al pàrquing 
i actuació de millora per aplanar el camí 
d'accés al Pàrquing de la instal·lació. 

3. Substitució de la marquesina de la 
banqueta. 

4. Instal·lació d’una barana a la grada 
principal. 

1. Instal·lació del protector de la vorera. 

2. Col·locació de protectors dels pals de les 
porteries.

3. Instal·lació d’un televisor a la cafeteria.

1.  Instal·lació d’una barana de seguretat.
1. Adquisició d’un Tatami per a l’Escola 

Esportiva Municipal de Karate.

1

1

1
1

2

2

3 4

3
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Complex 
Esportiu 
Municipal

l Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses no deixa de treballar pels 
abonats i abonades fent millores en els 

serveis que ofereix i augmentant la qualitat de les 
seves instal·lacions. 
Durant passada temporada, vam posar en marxa la 
implantació de Wetness, inicialment amb Wetness 
Training, un programa dirigit a millorar les capacitats 
físiques en el medi aquàtic i incrementar l’exigència 
dins d’aquest medi. Posteriorment vam engegar el 
que anomenem Wetness Academy, un nou model 
per treballar les activitats aquàtiques educatives. 
Durant aquesta temporada, el programa Wetness 
Training s’ha consolidat amb força, i per tal de garan-
tir el millor servei possible, hem adaptat i modificat 
les diferents modalitats que oferim per poder cobrir 
millor totes les necessitats dels nostres usuaris. Les 
modalitats són les següents:
• WetGym: activitat que millora la condició física 
general amb exercicis de tonificació (piscina petita)
• WetAeròbic: activitat cardiovascular coreografiada 
(piscina petita)
• WetInterval: activitat física que combina exercicis 
d’alta i baixa intensitat (piscina gran)
• WetCircuit: treball per estacions que combina exer-
cicis de tonificació i cardiovasculars (piscina gran)
• WetBalance: activitat que combina aspectes 
respiratoris, posturals, d’equilibri i mobilitat articular 
(piscina petita)
El Wetness Academy, implantat amb èxit, és un 
model nou de treballar les activitats aquàtiques edu-
catives, amb un plantejament pedagògic diferent, 
que respecta encara més l’evolució i la voluntat del 
nen/a tenint en compte les seves habilitats motrius.
Oferim, alhora, activitats dirigides de terra que 
tenen molt bona acceptació per part dels abonat/
ades. També hem recuperat classes com el Power 
Dumbell o el Fitcombat, que en el passat tenien 
poca afluència, però que actualment gaudeixen 
d’una forta demanda. La principal novetat del ventall 
de classes que oferim és la incorporació del Ioga, 
una activitat de disciplina física i mental, l’objectiu 
del qual és buscar l’equilibri entre el cos i la ment. 
Amb la seva incorporació hem aconseguit ampliar 
el ventall d’activitats saludables a la instal·lació, 
un dels nostres principals objectius com a centre. 
També m’agradaria destacar els serveis destinats a 
l’àmbit de la salut; entrenaments personals, gravity, 
pilates, Aquasalus i el servei de fisioteràpia, serveis 
que ja tenen una llarga trajectòria al Complex i que 
segueixen cobrint les expectatives dels abonats que 
volen un tracte més personalitzat. Com a novetat, 

hem ampliat el servei d’Entrenament Personal, inici-
alment era exclusiu per abonats/ades i actualment 
en poden fer ús totes les persones interessades en 
aquest servei que recordem que disposa de tres 
modalitats, el de forma i l’aquàtic, ambdós  impartits 
pels nostres tècnics, i el postural que el realitza la 
nostra fisioterapeuta.
El Complex compta amb una vessant benèfica 
mitjançant la col·laboració en actes i activitats amb 
l’objectiu d’ajudar a associacions i entitats a través 
de l’activitat física. Una de les més destacades i 
multitudinàries és la col·laboració amb Oncovallès, 
una fundació d’ajuda oncològica que té cura dels 
malalts de càncer i amb la qual vam voler posar el 
nostra gra de sorra participant en el dia Internacio-
nal del càncer de mama, amb la venda de material 
que ens va facilitar la fundació i organitzant fent una 
masterclass de zumba oberta a tothom. 
Una altra activitat solidària en la qual no hi podíem 
faltar, va ser l’acte organitzat per l’Ajuntament pel 
Dia Internacional contra la Violència de Gènere, 
una iniciativa institucional on vàrem organitzar 
una masterclass amb el ball com a protagonista. 
Una altra de les activitats que gaudeix d’una llarga 
tradició és la Marató de TV3, on entitats i empreses 
solidàries fan campanya per recaptar diners per 
lluitar contra diferents malalties, aquest any contra 
les malalties infeccioses. Des del CEM i l’Ajunta-
ment,vam organitzar una masterclass matinal on  el 

preu de la inscripció anava íntegrament  destinada a 
la Marató. Una de les iniciatives solidàries habituals 
del complex és la disposició a la recepció del centre 
de piruletes de xocolata, un dolç de regal de Nadal 
amb el qual Reir, una entitat sense ànim de lucre 
formada per professionals de l’àmbit de l’educació 
social, pretén aconseguir recursos educatius per als 
infants en risc d’exclusió. 
Totes aquestes iniciatives s’organitzen any rere any i 
per aquest motiu us convidem a col·laborar-hi!

E
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Ha estat guardonat per la Federació Catalana 
d’Handbol per la seva tasca en pro del foment 
de l’handbol al municipi. Què suposa per vostè 
aquest reconeixement? 
Personalment em va fer molta il·lusió el guardó 
i el reconeixement de la FCH. Es tracta d’un 
reconeixement a la feina feta per molta i molta 
gent, jugadors, tècnics, la junta, pares i mares, 
col·laboradors, PME, sponsors i molt especial-
ment la d’una persona que des del primer dia 
va creure en aquest projecte, en Miguel Angel 
Reolid. Sense ell, puc assegurar que això no 
funcionaria ni existiria. 

Les Franqueses és un municipi que aposta 
fort per l’esport i ha volgut col·laborar amb el 
club per fomentar i promocionar les activitats 
esportives de base al municipi. Com valora 
aquesta col·laboració? 
Molt i molt bona, sense dubte. Des del primer 
dia que vàrem començar a gestionar el nou mo-
del de club de forma privada, l´Ajuntament ha 
estat al nostre costat recolzant el projecte cent 
per cent. Els tres alcaldes i governs municipals 
que hem tingut durant aquestes onze tem-
porades, així com els corresponents regidors 
d´esports, gerents i tècnics del PME ens han 
donat molt suport, tot i les nostres discrepàn-
cies i diferents maneres de veure o enfocar les 
coses. La suma d’ambdues parts, la privada i la 
pública, ho han fet possible. 

Aquest no és l’únic reconeixement que heu 
rebut, el Mundo Deportivo també va guardonar 
al club per la seva gesta i especialment per 

l’ascens del sènior femení a Lliga Catalana. 
Què destacaria d’aquest guardó? 
Ja és la tercera vegada que la revista el Mundo 
Deportivo ens lliura aquest guardó en motiu 
dels diferents ascensos de categoria dels nos-
tres equips, però aquest ha estat molt especial 
per ser un equip femení gairebé tot integrat des 
d’un principi per noies del municipi que varen 
començar de ben petites a jugar juntes al club. 
L´ascens a la màxima categoria catalana ha 
estat un gran premi a la seva constància, a 
l’esforç i a la gran feina dels seus entrenadors i 
tècnics, durant tots aquets anys. Tot un orgull 
per a mi ser el seu president. 

Actualment, el club gaudeix d’una família de 
280 persones en 21 equips. Aquestes xifres 
demostren el bon moment que esteu vivint... 
Si, així és i n’estem molt orgullosos, ja que per 
primer cop a la història del club des del 1959, 
hem aconseguit tenir completes totes les cate-
gories masculines i femenines, des de l´escola 
fins a la màxima categoria sènior. Tampoc puc 
ni vull oblidar-me dels nois i noies de l’equip 
d´APADIS, que també formen part i donen cohe-
rència a la nostra forma de pensar i fer com a 
club. Si m´ho diuen el 2007 hagués pensat que 
era impossible arribar tan lluny. 

I després d’haver aconseguit això, quin és el 
nou repte? 
No sé... ara per ara només em preocupa deixar 
el club en bona situació esportiva i econòmica 
per tal pugui rutllar en bones condicions quan 
jo deixi aquesta temporada 2018 la presidència, 
tot i que espero seguir  vinculat al club. És cert 
que tinc pendent, des de fa molt temps, fer 
alguna sortida per competir a l´estranger. No 
descarto a curt o mig termini fer un partit con-
tra algun equip de França o Bòsnia Hercegovi-
na... “ temps al temps“. 

Aquesta temporada heu incorporat un reforç 
de luxe, l’esportista Moi Blanxart. El lateral 
dret tenia diferents ofertes però va preferir 
fitxar per l’AEH Les Franqueses. Què aporta 
aquest fitxatge al club? 
En Moi aporta molta seguretat, visió de joc, 
caràcter a l´equip i la confiança d´un jugador 

d´ASOBAL, sobretot per als jugadors més 
joves i formats des de molt petits a la base de 
l’AEHLF. Tot i que la seva posició natural de joc 
és d’extrem dret, amb ell i l´esforç de tot l´equip, 
l’any passat vàrem quedar només a un punt de 
pujar a la màxima categoria de Catalunya. 

Alguna cosa estareu fent bé si ha decidit unir-
se al club, no? 
L´handbol Espanyol fa uns anys que està en 
un gran moment esportiu. Però la immensa 
majoria dels jugadors i jugadores no es poden 
guanyar la vida de forma professional aquí i o 
han de marxar a l’estranger o han d’estar en 
un dels pocs grans equips de la lliga espanyo-
la d´ASOBAL/ABFL. En el cas d’en Moi vam 
haver de buscar-li una sortida professional a 
través d´una empresa sponsor del club per tal 
d’assegurar-nos la seva incorporació. Hem de 
dir des de l´AEHLF que tan ell com l´empresa va 
facilitar molt l’entesa entre les parts.

L’AEH Les Franqueses col·labora en l’organit-
zació de la Granollers Cup, una de les compe-
ticions d’handbol base més populars del món 
que assoleix nous rècords de participació any 
rere any. Quin és el secret de tant d’èxit? 
La gran majoria de tornejos nacionals i 
estrangers són de lleure o molt competitius 
però, la GRANOLLERS CUP ha aconseguit 
unir ambdues coses. Actualment és el segon 
torneig d’hanbol base i juvenil més gran del 
món. La incorporació de les Franqueses l’any 
2010 va permetre donar un pas endavant molt 
important i créixer ràpidament passant de 210 
equips al 2009 als 257 al 2010. Aquesta darrera 
edició al 2017 hem assolit la participació de 
385 equip de 21 països dels 5 continents, en to-
tal gairebé 5500 participants d´arreu del món... 
Una autèntica passada!  

Com valora la feina que es fa des del Patronat 
Municipal d’Esports? 
Bé, força bona i tot que sempre és millorable 
per totes les parts. He de dir que tots els esta-
ments públics són propers i fan moltes activi-
tats per a la gent, però a vegades algunes de les 
persones que hi treballen no hi tenen contacte i 
crec que això hauria de millorar.  

President de l'AEH  
Les Franqueses 

RAFAEL ROSARIO

RAFAEL ROSARIO TÉ 50 ANYS I ÉS PRESIDENT DE L’AEH LES FRANQUESES DES 
DE L’ANY 2007, PERÒ VA COMENÇAR LA SEVA RELACIÓ AMB EL CLUB AL 2003. 
DE BEN PETIT VA INICIAR-SE A L’HANDBOL COM A PORTER I JA A L’INSTITUT, 
JUNTAMENT AMB UN GRUP D’AMICS I CONEGUTS, VA COMENÇAR A JUGAR EN 
UNA LLIGA ESCOLAR AMISTOSA I AL CF LES FRANQUESES. 
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Quan va decidir començar a tirar fletxes? 
Què el va motivar?
Vaig començar a interessar-me en un càm-
ping on passava les vacances i ho oferien 
com a activitat, això va ser... exactament al 
1992. Realment va ser la meva dona la que 
va començar a tirar i jo la vaig seguir. 

Diuen que el tir en arc és un esport per a 
gent tranquil·la. Què en pensa?
Jo penso que no necessàriament, tot i que 
és cert que estar molt concentrat ajuda a 
l’hora d’executar el tir. El fet d’estar tranquil 
et facilita la coordinació de moviments per a 
l’execució del tir. Però pensa que al club n’hi 
ha de nerviosos i molt bons.

Hi ha molts arquers que van començar la 
seva trajectòria esportiva fent esgrima. A 
què és degut? 
És que són molt semblants, ambdós neces-
siten molta tècnica i alhora entrenament. 
S’ha de portar a l’extrem la coordinació dels 
moviments psicomotrius amb la concentra-
ció mental. 

Quants socis té actualment el Club Tir amb 
Arc Les Franqueses?
Actualment som 135 socis i n’hi ha en llista 
d’espera. 

S’hi pot apuntar qui vulgui o s’ha de reunir 
algun requisit indispensable?
Hi tant, no hi ha cap requisit. Es pot apuntar 
qui vulgui des dels quatre anys i fins que el 
cos aguanti. 

La vostra entitat va ser homologada com 
la primera galeria de tir amb arc coberta de 
Catalunya adaptada amb tots els requisits 
de seguretat exigits. Què va suposar això 
per al club?
Doncs vam poder desenvolupar els projec-
tes que teníem a l’espera com l’escola de 
tir. També, gràcies a l’homologació, cada 
any passen per les nostres instal·lacions al 
voltant de 300 escolars de diversos col·legis 

del municipi. Pocs municipis poden presumir 
d’aquesta activitat. Oferim unes instal·laci-
ons on el soci i les persones que les visiten 
estan totalment protegits en cas d’accident. 
Els nostres accidents poden ser amb fletxes 
que van a 350 peus o 100 metres per segon.   

La vostra arquera Noelia Fernández Puig 
va aconseguir una plaça entre els arquers 
escollits per la Federació Espanyola de Tir 
amb Arc per a competir en el Campionat 
del Món de 3D. Això denota l’alt nivell dels 
vostres esportistes....
Si, evidentment. No deixa de ser la punta de 
l’iceberg, ja que a la Lliga Catalana i a la Lliga 
Estatal s’estan aconseguint molt bons resul-
tats. Les categories petites venen trepitjant 
fort i el millor està per arribar. 

El vostre club aposta fort pel planter i és 
un referent de nous tiradors a Catalunya. 
Quants nens aprenen actualment aquest 
esport?
Vint-i-cinc nens de totes les categories, des 
dels 5 anys fins als 16. Gairebé tots compe-
tint en es diferents lligues a molt alt nivell. 

Què li diria als pares per animar-los a què 
el seu fill/a practiqui el tir amb arc?   
Que és un esport molt maco i no molt car de 
practicar. Un esport individual on el repte és 
superar-se a un mateix a través de la tècnica 
i la concentració. Avui en dia tots els esports 
fomenten la competitivitat, aquest és un 
esport diferent.

Com valora la feina que es fa des del Patro-
nat Municipal d’Esports?
Excel·lent, tant l’Ajuntament com el PME ens 
han recolzat des del principi, fa ara vint anys. 
El consistori cedint-nos unes instal·lacions 
úniques i el PME donant-nos la cobertura 
i ajuda necessària per a tirar endavant els 
diferents reptes que hem anat emprenent. 
Han aconseguit que aquest municipi sigui 
referent en el tir amb arc tant a Catalunya 
com a nivell estatal. 

President del Club Tir amb Arc 
Les Franqueses

JUAN ANTONIO GALO

JUAN ANTONIO GALO TÉ 50 ANYS I VA COMENÇAR A TIRAR ARA FA 24 ANYS. 
ACTUALMENT ÉS PRESIDENT DEL CLUB TIR AMB ARC LES FRANQUESES I TOT 
I QUE VA COMENÇAR A TIRAR PER AFICIÓ, AL 1997 S’INICIÀ A COMPETIR A 
LA LLIGA CATALANA. DES D’ALESHORES HA PARTICIPAT A NIVELL ESTATAL 
I EUROPEU EN TOTES LES DISCIPLINES DEL TIR AMB ARC, SEMPRE EN LA 
MODALITAT D’ARC COMPOST. 
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Què és per a vostè el ciclisme?
El ciclisme per mi és un esport per gaudir i 
fer moltes amistats. 

Ja són molts anys organitzant la BTT a 
Corró d’Amunt i assolint rècords de partici-
pació any rere any. Què suposa això per al 
Club Ciclista de Corró d’Amunt? 
Pensa que dels que vam formar aquest club 
només quedem dos, la resta són nois joves 
que han anat entrant i sortint. Són gent amb 
moltes ganes i il·lusió per aconseguir que 
Copa Catalana vagi d’allò més bé perquè ens 
porta molta feina. Aprofito per donar les grà-
cies al Patronat i als propietaris de les fiques 
que ens cedeixen els seus terrenys privats 
per tal que puguem fer la cursa tal i com la 
coneixem, sense ells no seria el mateix. 

L’entitat que presideix gaudeix d’una forta 
vessant solidària que es demostra amb 
l’organització de la Caminada Solidària, tot 
un clàssic que convida cada any a passe-
jar per camins i corriols del municipi amb 
l’objectiu de recaptar fons per alguna causa 
concreta. Com va sorgir la necessitat d’im-
pulsar aquesta caminada? 
La caminada fa quatre anys que es fa. El pri-
mer any la vàrem fer perquè necessitàvem 
reunir aliments per Càritas, però el segon 
any un membre de la junta va proposar que 
la cursa es fes per la Marató de TV3 i recap-
tar per totes aquelles malalties importants, i 
així ho vam fer. Vam aconseguir 650 euros i 
una participació de 160 persones. 

Deu ser molt gratificant unir als veïns i 
veïnes del municipi per una causa tant 
noble, oi?
Hi ha molta gent del municipi que ve a Corró 
d’Amunt. Les Franqueses és un municipi 
solidari però no és l’únic municipi que ho és, 
Canovelles, Granollers, Cardedeu... ve molta 
gent de fora. També ve gent que només vol 
fer la seva donació sense participar-hi, venen 
només per col·laborar.  

Durant la Festa Major també organitzeu la 
Caminada Nocturna. Quin és el secret de 
tanta participació?
Per mi el secret de l’alta participació és que do-
nem molt per molt poc, pensa que per 5 euros 
donem avituallament, aigua, fruita, entrepà i un 
regal. També és important el fet de fer molta 
publicitat, fem molta difusió de la caminada, 
repartim fulletons... i això anima a la gent a 
participar. Un altre aspecte que crec que ens 
ha ajudat molt és el fet de canviar el dia de la 
caminada, fa anys es feia una setmana abans 
però coincidia amb la Nit de les Bruixes de la 
Roca i això feia que molta gent no vingués. 

El Club Ciclista de Corró d’Amunt destaca per 
la seva capacitat per organitzar esdeveni-
ments al territori. Quin és l’ingredient que us 
ajuda?
Secret no n’hi ha cap, som una junta directiva 
formada per 13 membres i diversos col·labora-
dors amb ganes de fer coses, res més.

Les Franqueses té molts quilòmetres de ca-
mins. Aquest fet afavoreix que es practiquin 
curses de ciclisme i caminades?
Les Franqueses és un municipi peculiar amb 
cinc pobles. És un lloc privilegiat que ens per-
met fer moltes coses sense sortir del municipi. 
Coneixes la Trencacoll? Vam deixar de fer-la 
per la feina que ens portava perquè necessità-
vem molta gent però durant els anys que es va 
fer, va ser un èxit i els participants destacaven 
els paratges naturals del poble.

Quins objectius de futur té el club?
Nosaltres volem seguir fent totes les compe-
ticions que tenim avui en dia sobre la taula, 
volem que es consolidin encara més.

Com valora la feina que es fa des del Patro-
nat Municipal d’Esports?
Amb el Patronat sempre hi ha hagut una sinto-
nia molt important i sempre han fet tot el que 
està a la seves mans per ajudar-nos. Funciona 
molt bé, és un Patronat molt humà.

President del Club Ciclista 
Corró d’Amunt 

JOSEP MAURI

JOSEP MAURI ÉS PRESIDENT DEL CLUB CICLISTA DE CORRÓ D’AMUNT DES 
DE FA 22 ANYS I PERÒ LA SEVA AFICIÓ A LA BICICLETA ES REMUNTA ALS 
ANYS 80. ARREL DE L’OPEN DE BARCELONA QUE ES VA CELEBRAR A LES 
FRANQUESES, EL REGIDOR D’ESPORTS D’AQUELL MOMENT EM VA DEMANAR 
CONSTITUIR UN CLUB CICLISTA I AIXÍ HO VAM FER. 
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Hi ha qui el defineix com un supervivent, doncs 
va agafar les regnes del CF les Franqueses abans 
de la crisi i les va mantenir fermes durant el 
temporal. Quines característiques creu que ha de 
tenir un bon president?
Un bon president ha d’estar sempre alerta de tot 
el que envolta i pugui afectar al club, tant a nivell 
esportiu com a nivell d’organització i de gestió. En-
tenc que ha de ser una persona carismàtica, em-
prenedora, dialogant i que es faci respectar dins 
aquest món. A més és molt important envoltar-se 
d´un bon equip de treball i treballar-hi colze a colze 
cada dia. També cal destacar que una bona gestió 
de la part econòmica i administrativa del club amb 
un control rigorós de les despeses assegura la 
continuïtat d’aquest.

El Club té molta experiència amb jugadors joves. 
En quin nivell estan els jugadors que entrenen al 
club?
Des de fa uns quants anys estem sent fidels al 
nostre emblema “Des de 1944, juguem i formem”, 
és a dir, destaquem la formació i l’educació dels 
nostres jugadors perquè creixin com a jugadors 
però també com a persones, la qual cosa creiem 
que és molt important de cara al futur. La nostra 
idea és que persones de la casa siguin els for-
madors, ja que coneixen la nostra metodologia i 
com volem dur-la a terme. A nivell esportiu, anem 
creixent any rere any, i tot i ser un club modest 
tenim equips situats a categories importants, però 
destaquem la formació i aprenentatge del nostre 
futbol base per aportar potencial i talent al nostre 
primer equip en un futur proper, o bé que puguin 
aconseguir objectius més importants incorpo-
rant-se a clubs de major nivell esportiu.

Actualment el club compta amb més de 320 
jugadors repartits en 24 equips, des de l’escoleta 
fins al primer equip. Cada any n’augmenteu el 
nombre o us heu estabilitzat?
Tenim 350 jugadors i 24 equips, una dada prou 
important i que ens ha de generar molta responsa-
bilitat i eficàcia en el dia a dia del nostre treball. El 
club va creixent i cada any rebem més sol·licituds 
de nens que volen venir a jugar amb nosaltres. La 
nostra idea és augmentar el futbol base per aglu-
tinar el màxim nombre de nens i nenes possible 
i poder donar-los la oportunitat de jugar i créixer 
amb nosaltres. Des de fa un temps tenim la idea 
d’introduir el futbol femení a la nostra entitat ja 
que actualment disposem d’equips mixtes i cada 

cop és major la demanda d’aquesta modalitat. 
Malauradament, això no ha pogut ser possible fins 
ara per les restriccions d’espais i partits que ens 
facilita el Patronat Municipal d’Esports. Creiem 
que seria molt important millorar la necessitat 
d’espais d’entrenaments i de partits que tenim 
actualment. 

A banda dels entrenaments i els partits de lliga 
dels diferents equips també organitzeu altres 
activitats?
A banda de les competicions i els entrenaments 
també realitzem activitats perquè qualsevol 
jugador pugui gaudir de l’esport que més l’agrada 
quan és època festiva o no hi ha competició. Amb 
l’ajuda dels nostres coordinadors, entrenadors i 
monitors organitzem dos campus de tecnificació 
cada any perquè els joves que vinguin puguin 
millorar i divertir-se. També organitzem sortides 
al final de cada temporada, perquè els nostres ju-
gadors tinguin unes vivències socials i esportives 
molt motivadores i a més donem a conèixer la 
imatge del nostre club i del nostre municipi. 

Com valora les instal·lacions esportives que feu 
servir actualment?
Les instal·lacions esportives són adequades per 
a la pràctica del futbol, sobretot amb el canvi 
encertat de la gespa del terreny de joc, però tenim 
alguna queixa pel que fa al tema de vestuaris i 
d’equipaments en general.

L’esport és un transmissor de valors molt potent 
i al CF Les Franqueses utilitzeu el futbol com 
a eina per a enfortir aquests valors humans i 
socials. Com ho gestioneu des del club? 
Evidentment, no solament som una entitat pura-
ment esportiva, sinó també una entitat social on 
mirem d’ajudar als pares i familiars amb l’educació 
dels seus fills. És importat comentar que més del 
80% dels jugadors del nostre club són del nostre 
poble per això encara és tant important la feina 
que fem a nivell esportiu i social dins del municipi.

Com valora la feina que es fa des del Patronat 
Municipal d’Esports?
Entenem que no és fàcil la seva feina i valorem 
positivament l’esforç que fan per intentar que les 
entitats esportives del poble funcionin el millor 
possible, però també diem i creiem que en el nos-
tre cas hi ha coses que s’haurien de millorar pel bé 
de tots, amb diàleg i col·laboració. 

President del Club Futbol 
Les Franqueses

ENRIC BIROSTA

DES DE FA DOTZE TEMPORADES, L’ENRIC BIROSTA PRESIDEIX EL CLUB DE 
FUTBOL LES FRANQUESES PERÒ PRÈVIAMENT VA SER MEMBRE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA ANTERIOR DURANT QUATRE TEMPORADES.   
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Parlem d’èxits? La darrera edició de la cursa 
benèfica els 10 de les Franqueses va aconse-
guir recaptar 8.000 euros per a la investigació 
del càncer de ronyó, ja heu acumulat 28.000 
euros en donacions en les sis edicions. Com 
ho aconseguiu?
Doncs diria que és la suma de tres agents molt 
importants. El primer és gràcies als corredors 
que hi participen i que hi confien en la nostra 
cursa, ells són els autèntics protagonistes de 
l’èxit d’aquesta causa. El segon són els patro-
cinadors, que des del primer dia ens han fet 
costat en aquesta bonica iniciativa, alguns són 
d’àmbit local i de marques reconegudes, però el 
patrocinador que més aporta és la farmacèuti-
ca Pfizer. Des d’aquestes línies vull agrair-los a 
tots la seva col·laboració. I el tercer agent són 
els voluntaris que aporten el seu granet de sor-
ra a la causa. Aquí, també vull incloure a totes 
les persones que integren el PME, la Policia Lo-
cal i l´Ajuntament, que any rere any ens ho han 
posat molt fàcil per poder fer aquesta cursa.

Les Franqueses és el segon municipi amb més 
participants a la cursa dels 10 que compta 
amb un 90% de corredors de la comarca. Què 
té les Franqueses que mobilitza tanta gent?
Les Franqueses és especial en moltes coses i 
una d´elles és en l’esport. Hi ha una cultura de 
l’esport molt important i molta implicació per 
part de les entitats esportives. Sempre he vist 

les Franqueses com un poble viu, actiu i aquest 
aspecte està molt lligat amb la pràctica de l´es-
port. La localització i el nostre entorn també ens 
ajuda, tenim muntanyes, espais verds, terreny 
pla i bones instal·lacions, que estan en continua 
actualització. A més sé que hi ha projectes de 
noves construccions per donar més qualitat a 
l´esport del nostre municipi.
Des del naixement del club al 2006 heu 
crescut de manera exponencial. Quants socis 
sou actualment? Diria que esteu vivint un bon 
moment al club? 
Actualment som uns 100 socis i anem creixent 
augmentant mica en mica des de fa uns anys. 
Un dels motius que fan això possible és la in-
corporació cada any de nous membres que fan 
el Programa Entrena la Mitja i que una vegada 
han assolit l´objectiu de fer la Mitja Marató 
amb garanties i qualitat, es queden al Club per 
continuar practicant aquest esport, uns per 
millorar marques i uns altres per salut, però tots 
per continuar gaudint del bon ambient que hi ha 
en els entrenaments. 

En alguna ocasió ha comentat que el club 
desenvolupa una tasca important de difusió 
de l’atletisme al municipi. Creu que la gent 
coneix plenament aquest esport o encara 
queda molt per fer?
Cada vegada hi ha més gent que coneix aquest 
esport, però hi queda molt per fer. La difusió ha 
de venir de totes les parts, des del nostre Club, 
el PME però també des de les organitzacions de 
grans curses com La Mitja. És important tenir 
infraestructures adequades per poder practicar 
l’atletisme. Sabem que s’està treballant per po-
der dotar al municipi d’aquestes infraestructures, 
com la transformació del Parc del Falgar en un 
circuit permanent d’uns 4,5 km il·luminat.

El club A4elKm promou un programa de pre-
paració física pels corredors de la Mitja que 
ja ha arribat a la cinquena edició. Quin és el 
secret de la seva continuïtat? 
El motiu d´aquesta continuïtat passa per la 
col·laboració i la confiança dipositada en el 
nostre Club per part del PME. Durant aquestes 

8 edicions del programa hem fet una feina 
molt enriquidora. La principal característica 
del nostre programa és l’alta qualitat, volem 
dotar al corredor que mai ha fet una Mitja de 
la possibilitat de gaudir i acabar amb plena 
satisfacció la cursa. Aquesta podria ser la clau 
de la continuïtat d´aquest programa.

També organitzeu la Mitja Marató Pirata des 
del 2015 que serveix d’entrenament als par-
ticipants del programa Entrena la Mitja. Com 
sorgeix la idea?
La idea sorgeix amb l’objectiu d’eliminar les 
pors dels corredors novells davant del repte 
de fer una mitja marató, de provar realment si 
estan o no preparats per assolir l´objectiu de fer 
la Mitja Marató. Aquesta Mitja Marató Pirata és 
un test per a la resta de membres del Club, per 
veure com estem de forts i saber en quin temps 
podrem assolir la Mitja Marató.

Quins objectius es planteja per al futur del 
club?
Un d´ells és fundar l´escola base d’Atletisme al 
nostre municipi. És un projecte que està en un 
procés embrionari i que esperem vegi la llum 
en no gaire temps. Un altre seria treballar amb 
el PME i la Federació Catalana perquè la nostre 
cursa, Els 10 de Les Franqueses, pugui formar 
part de les curses puntuables pel Campionat 
de Catalunya en Ruta de la Federació Catalana 
d´Atletisme.

Com valora la feina que es fa des del Patronat 
Municipal d’Esports?
Indiscutiblement, sense aquest PME no serien 
possible moltes de les activitats esportives que 
es porten a terme en el nostre municipi. Només 
ens hem de fixar en la varietat d´esports que es 
practiquen i la qualitat d’aquest esportistes a di-
ferents nivells. També cal destacar la regulació 
i gestió dels esports i les seves instal·lacions, 
factors que ens donen una posició privilegiada 
vers altres municipis de la comarca i fons i tot, 
m’atreviria a dir, de tota la província. Vull felicitar 
a TOTS el membres del PME per aquesta 
magnífica feina.

RAFAEL LORA ÉS PRESIDENT DEL CLUB A 4ELKM DES DE FA 5 ANYS. TÉ 46 ANYS 
I HA PRACTICAT ESPORT DES DE BEN PETIT. HA FET DIVERSOS ESPORTS AL 
LLARG DE LA SEVA VIDA, KARATE, HANDBOL, FUTBOL, CICLISME... I DES DE FA 
UNS 7 ANYS PRACTICA L’ATLETISME DE RUTA.  

President del Club d'Atletisme 
A4elKm 

RAFAEL LORA



Club d’Atletisme A4elkm

l Club d'Atletisme a4elkm fa més de 10 
anys que promou l’atletisme popular a Les 
Franqueses. Amb una massa social de 

100 socis aproximadament no és difícil veure la 
nostra samarreta taronja a la majoria de curses 
populars que es disputen arreu del nostre país.
Un cop més la mitja marató Granollers - Les 
Franqueses – La Garriga és la prova que aplega 
més participació d'atletes del club. Una prova que 
ens estimem especialment, ja que hi col·laborem 
des de fa anys amb el Programa d'entrenaments 
"Prepara La Mitja amb a4elkm".                     
En la vessant esportiva cal destacar els dos 
nous rècords del club obtinguts per la Carmen 
Martín. El primer fou a la cursa dels Nassos de 
Barcelona on va establir una nova millor marca 
en 10 km en ruta, de 40 minuts i 21 segons. 
Posteriorment, també va batre el rècord a la 
marató de Barcelona amb una excel·lent marca 
de 3 hores, 10 minuts i 1 segon, assolint, a més 

a més, una meritòria quarta posició de la seva 
categoria.
En la vessant organitzativa el club continua 
organitzant diverses competicions i activitats, 
entre les quals destaca la VI edició de la cursa 
solidària "Els 10 km de Les Franqueses", una 
cursa benèfica que ja porta donats prop de 
28.000 euros, entre totes les edicions, a l'Hospi-
tal de Sant Pau per a la recerca i lluita contra el 
càncer de ronyó. Entre les novetats de l'edició 
del 2017 destaca la incorporació de 4 llebres 
del club, les quals van ajudar als corredors a 
assolir les marques que desitjaven. El circuit 
de dues voltes de 5 km es va consolidar amb 
homologació per la FCA, l'any anterior.                        
Altres activitats organitzades van ser la III Mitja 
Marató pirata a4elkm celebrada a principis de 
gener i que es va constituir com un entrena-
ment especialment pensat per preparar la Mitja 
Marató de Granollers. També la IV a4buticursa, 
una prova divertida de relleus que s'organitza 
pels socis del club i el tradicional 4 x 400 previ al 
sopar final de temporada.
El club està obert a tots els corredors que vulguin 
córrer amb nosaltres i els nostres horaris d'en-
trenament habituals són els dilluns, dimecres i 
divendres, a les 20 h, i els diumenges a les 8 h. 
Per més informació es pot consultar el nostre 
web www.a4elkm.com o al Facebook del club. 
Enguany hem ampliat la nostra presència a les 
xarxes socials al Twitter @a4elkm i Instagram.
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Entitats esportives
La veu de les entitats esportives de les Franqueses





Club Patinatge Artístic Les Franqueses

a primera temporada del Club Patinatge 
Artístic Les Franqueses ha estat ben fructí-
fera. El passat mes de desembre es feia un 

any des de l’obertura del club i actualment ja som 
25 socis. Des d’aleshores hem aconseguit diver-
sos títols importants com la medalla de bronze al 
Campionat d'Espanya de figures obligatòries en la 
categoria Juvenil ,de la mà de la Ylenia Pavón.
La Bruna Wurts de nacionalitat brasilera i patina-
dora del club ha aconseguit la medalla de plata al 
Campionat Sud-Americà en la categoria Júnior, i 
la sisena plaça al Campionat del Món celebrat a 
Nainjing (Xina), també en la categoria Júnior. La 
Bruna i la Ylenia són també monitores d’iniciació 
al patinatge al nostre club.
En l'apartat d'iniciació hem aconseguit medalles 
en trofeus provincials, com la medalla d'or de la 
Laia Caballero al Trofeu de Parets i la medalla d'or 
de la Marina Caballero al Trofeu de Les Franque-
ses. Aquest darrer, organitzar pel Club de Patinat-
ge Artístic Les Franqueses, va tenir lloc al juliol a 
Corró d' Avall.
Moltes de les nenes que han començat a patinar 
l’any 2017 ja s’estan preparant per començar a 
passar les proves de nivell aquest 2018. 
Per a finalitzar aquest escrit, destacar que al mes 
de desembre vam celebrar el primer Festival de 
Patinatge del club, amb el tema “La Bella i la Bès-
tia” on hi van participar els patinadors del club i les 
nenes de l’extraescolar de patinatge que realitza el 
nostre club. 



L
nguany el C.F. Bellavista Milán s’ha pro-
posat una sèrie d’objectius i nous reptes 
atenent a la constitució de la nova junta 

directiva resultant de les darreres eleccions. 
Els principals objectius esportius per a aquesta 
temporada són conservar el nombre d'equips de la 
nostra entitat i intentar potenciar el nostre futbol 
base per tal de mantenir les diferents categories 
i aconseguir.ne alguna més. Per assolir aquests 
objectius hem considerat convenient incorporar a 
l'entitat nous monitors i entrenadors tots acredi-
tats per la FCF.
Els reptes que la nova directiva s'ha proposat en 
els propers anys és la creació del futbol femení en 
totes les categories, el club ja disposa d'un equip 
en categoria Amateur que disputa la lliga en la 
modalitat de futbol 7.
La junta directiva, el cos tècnic i els entrenadors 
agraïm a tots els jugadors de l'entitat seva la con-
fiança en el club. Intentarem seguir progressant 
cada any i augmentar els equips de l'entitat per 
poder enriquir el projecte del club.
També volem agrair als socis, col·laboradors i ins-
titucions municipals el seu suport incondicional, 
doncs sense la seva ajuda seria impossible arribar 
a final de temporada.

CF Bellavista Milán


E
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Club de Tir amb Arc 
Les Franqueses

quest any es compleixen 20 anys des 
de la fundació del club i en tot aquest 
temps, l’entitat ha crescut de manera 

destacada en el nombre de socis i ha millorat 
considerablement les seves instal·lacions. Des 
de la Junta del club s'intenta amb il·lusió que 
la nostra entitat segueixi tenint una presència 
important dins del nostre municipi.
Després de 20 anys, les nostres instal·lacions 
han anat millorat notablement any rere any des 
dels seus inicis. La sala del club es constitueix 
com una de les millors preparades de Catalunya. 
La darrera actuació d’acondicionament ha estat 
la reforma de tota la instal·lació elèctrica per 
adequar-la a la normativa d'espais públics. El 
camp exterior permet als nostres arquers entre-
nar amb tota comoditat per a les competicions a 
l’aire lliure.
La nostra escola de tir amb arc es consolida com 
un dels elements més valuosos de la nostra enti-
tat. Els nostres tècnics, dirigits per Lluís Culi, realit-
zen un gran treball que els permet aconseguir molt 
bons resultats en totes les categories. El treball 
es realitza individualment amb cada nen i nena, 
respectant el ritme evolutiu de cadascun d’ells.

Destacar també la gran quantitat d'alumnes de les 
escoles del nostre entorn que han acudit al nostre 
club, a través de la col·laboració amb el Patronat 
de Esports. Des del Club Tir amb Arc Les Franque-
ses valorem aquesta col·laboració amb interès i 
entusiasme per tal d’ajudar a la consolidació de 
bons esportistes a les Franqueses.
El club continua fent-se present per tot el territori 
català a les diverses competicions promogudes per 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, tant de sala, 
aire lliure, camp i bosc, contribuint amb la resta 
d'entitats esportives de les Franqueses del Vallès 
a demostrar la gran vitalitat que a nivell esportiu té 
el nostre municipi. També es competeix en esdeve-
niments nacionals i internacionals demostrant l’alt  
nivell de preparació dels nostres socis.
Seguirem treballant perquè el club continuï man-
tenint la seva vitalitat dins del municipi i perquè 
segueixi sent un referent entre les entitats esporti-
ves de les Franqueses.

Club Ciclista de Corró d’Amunt

l Club Ciclista Corró d'Amunt va organitzar 
al mes d'abril la Copa Catalana de BTT 
Internacional, Memorial Toni Costa. 

Tradicionalment el nostre poble és un dels circuits 
més ben valorats pels ciclistes per la combinació 
de zones molt tècniques dins dels boscos frondo-
sos amb zones ràpides per pistes forestals, que 
solen ser un espai ideal perquè els bikers puguin 
gaudir del mountain bike en estat pur. A la compe-
tició vàrem comptar amb una excel·lent participa-
ció d’uns  350 inscrits. 
Agraïm la cooperació dels propietaris que ens 
cedeixen els terrenys per a la competició. 



A
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Club d'Escacs 
Les Franqueses 

Associació Esportiva 
Grup Fondistes Bellavista

quest any, el primer equip del Club 
d’Escacs de Les Franqueses ha jugat 
a Primera Provincial al grup V aconse-

guint la permanència de la categoria de la Lliga 
Catalana 2017, l’antic Campionat de Catalunya 
per equips. Aquesta era la quarta vegada que 
jugàvem com a locals a les instal·lacions del 
Pavelló Esportiu Municipal.
Durant aquesta temporada, l’equip de nens de la 
categoria sub-12 també ha participat a la Lliga 
Catalana. Els nens de les Franqueses jugaven per 
segona vegada en aquesta divisió i van aconse-
guir un total de 14 punts dels 28 possibles. Aquest 
resultat no va ser suficient per ascendir de cate-
goria, però va ser molt positiu millorar el resultat 
d’aquesta categoria respecte l’any anterior.
Cinc caps de setmana va durar la fase prèvia a 
la final de Catalunya Individual on cal destacar la 
participació del jugador el Pol Punsola en la ca-
tegoria sub-14, l’Anas Lamrani en sub-10, que va 
classificar-se al campionat de Catalunya Indivi-
dual del Consell Esportiu. També va participar el 
jugador més petit, l’Ashton Montilla a la categoria 
sub-8, qui a més a més va jugar per primera vega-
da al Campionat de Catalunya per edats celebrat 
durant la Setmana Santa. 
No menys important és la victòria dels nens de 
les Franqueses a la Lliga per equips del Vallès 
Oriental, disputada durant el tercer trimestre del 
curs escolar i amb una durada de 5 dissabtes. 
A les imatges es poden veure els cinc jugadors, 
d’esquerra a dreta;  Guillem Bruach, Joan Rodrí-
guez,  Israel Doncel i Núria Rodríguez i el futur del 
club d’escacs les Franqueses!

a  estem treballant per a la propera 32a 
edició d’enguany, que serà el  proper 17 de 
juny del 2018 amb la sortida i arribada a la 

plaça Major de Bellavista, a les 8.30 h. Són molts 
anys d’organitzar la cursa i des de l’associació hi 
posem les mateixes ganes i entusiasme que el 
primer dia, tot costar cada cop més. 
Enguany serà el segon any que es farà la marxa 
nòrdica amb distàncies de 5 i 10 km però amb 
millores en el recorregut. En aquesta edició pas-
sarem per Mil Pins, una zona plena de camins i 
corriols de bosc que dóna un altre aire a la cursa, 
i on hi haurà els corresponents avituallaments, 
i a l’arribada es facilitarà un entrepà, begudes, 
samarreta, obsequis i premis per els primers 
classificats i el tradicional i grandiós sorteig  de 
regals entre tots els participants.  
Les inscripcions es poden fer anticipades a les boti-
gues corresponents i  a championchip. No espereu 
a última hora a fer la inscripció a aquesta magnífica 
cursa i recordeu la data, 17 de juny. Per a més infor-
mació a www.cursabellavista.com 

EL CLUB SUMA JA 23 ANYS D’HISTÒRIA!

32a CURSA I 2A MARXA NÒRDICA 
BELLAVISTA 2018

Us hi
esperem!
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n cop finalitzada la temporada 2016/17, 
és hora de fer balanç dels resultats. 
Aquesta temporada han estat 5 els 

equips participants i dels que m’agradaria dir 
algunes coses. 
Pel que fa als equips més joves, tenim el Júnior 
Masculí que, tot i estar en un nivell per sobre de 
les seves possibilitats, ha estat un equip que 
ens ha demostrat a tots una constància, serio-
sitat i esperit de lluita com pocs ho han fet. Al 
llarg de la temporada només ha aconseguit una 
victòria, però aquest fet no els ha impedit estar 
setmana rere setmana competint a la lliga. 
L’altre equip jove ha estat el Sots 21 Femení, 
equip de jugadores que ja fa temporades que 
juguen juntes i que ha fet un paper més que 
discret a la competició.
Pel que fa els equips sèniors, començarem par-
lant del Sènior Femení. Aquesta no ha estat la mi-
llor temporada per aquest equip, després d’acon-
seguir l’ascens a la 1a categoria, no han pogut 
consolidar-se com equip d’aquesta categoria i per 
diferents motius han fet que aquesta es perdés; 
canvis d’entrenadors (fins a tres ocasions) han 
fet que aquest equip no trobés la manera d’en-
frontar-se a la categoria amb garanties. 
Respecte a l’equip Sos 25 Masculí, de la mà de 
l’Albert Pericas i de l’Albert Pérez, la temporada 
ha estat perfecte, i el fet de quedar entre les 
primeres places de la classificació ha facilitat 
l’ascens de l’equip a la 3a categoria. 
I per a finalitzar ens queda parlar de l’equip Sèni-
or Masculí, els homes de David Custodio han fet 
una temporada esplèndida, donant continuïtat 
a l’ascens aconseguit la temporada anterior. En 
aquesta temporada no han volgut ser menys i 
han finalitzat com a segons classificats a la lliga 
aconseguint l’ascens a la 1a categoria (no obli-
dem que és un equip completament nou i que en 
les dues últimes temporades ha aconseguit dos 
ascensos seguits).
De cara a la propera temporada esperem poder 
aconseguir més èxits, si més no, consolidar 
el que s’ha aconseguit aquesta temporada i 
millorar amb els equips més joves, que no ho 
oblidem, són els que amb els anys ens poden 
garantir els èxits del futur.

Club Bàsquet 
Les Franqueses


Us hi

esperem!

U

’equip masculí actualment milita a 4a 
catalana grup 9. Aquest és un any de 
transició, doncs l’equip és totalment nou i 

com a objectiu es plantegen quedar-se a meitat 
de la taula de puntuació. El projecte és molt 
motivador i el tirarem endavant amb esforç i 
molta humilitat. 
U.S. Corró d’Amunt tirarà endavant i es consoli-
darà com a un equip referent al municipi!

U.S. Corró d’Amunt
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CF Les Franqueses

urant la temporada 2016/17 vam donar 
un pas important com a entitat, mante-
nint la quantitat d´equips de la tempo-

rada anterior, una temporada on vam assolir el 
màxim nombre d’equips de la història del club 
(23 equips), fet que va permetre posicionar-nos 
com la cinquena entitat de futbol més gran de 
tota la comarca.
Des del punt de vista esportiu també va ser una 
bona temporada, ja que el primer  equip va quedar 
tercer a la classificació final i a punt de fer la promo-
ció d´ascens a la categoria de primera catalana.
El futbol base també va fer una bona temporada 
mantenint els equips a les categories més com-
petitives. Com a reflexa del bon treball realitzat 
l’equip Benjamí D va quedar campió a la catego-
ria de benjamí de tercera divisió.
Durant aquesta temporada diversos jugadors 
del nostre futbol base van fer proves amb el FC 
Barcelona, i al final un d’ells, la Carla Casellas, va 
acabar fitxant pel club. Fet que demostra el bon 
treball de formació que s’està desenvolupant a  
nivell general del nostre club.
Des del punt de vista social entenem la feina 
que es fa a nivell formatiu a totes les entitats del 
nostre nivell, per això es molt important que tots 
ens conscienciem d´aquesta tasca, perquè en 
definitiva és el principal objectiu que ens ha de 
moure a seguir treballant.
Aprofitant aquestes línies volem donar les gràci-
es molt especialment als col·laboradors (es-
pònsors) i a tota la gent que de forma totalment 
desinteressada ens dóna el seu temps, així com 
les aportacions econòmiques perquè aquesta 
tasca es pugui continuar fent. 
També volem donar les gràcies a tots els pares, 
entrenadors, jugadors i col·laboradors que han 
decidit venir al nostre club o bé continuen amb 
nosaltres. Finalment volem agrair la tasca de 
col·laboració i ajuda de l’Ajuntament de les Fran-
queses del Vallès.
Visca el CF les Franqueses!



APADIS

Catalunya hi ha 190.796 persones que 
pateixen algun tipus de discapacitat ja sigui 
física, psíquica, sensorial o mental. Per a 

elles, practicar esport és tant una eina per a la rehabi-
litació com la possibilitat de gaudir d'una estona per 
compartir amb els altres i passar-s'ho bé. El Doctor 
Ludwing Guttmann va ser un dels pioners en introduir 
a persones discapacitades en el món de l'esport. 
“La realitat de l'esport per a les persones amb dis-
capacitat serà cada cop més integradora i norma-
litzada, però encara ens queda camí! Podem estar 
molt contents perquè aquest any hem incrementat 
el nombre de jugadors/es de l’equip.  Gràcies a l’ajut 
de les associacions com DEMANOENMANO,  molts 
d'ells participen en competicions amb altres equips. 
L’esport representa un gran estímul de superació i 
treball en equip.” Imma Navarro, directora del centre
Un any més, gràcies a l’esforç de tots els jugadors 
de l’equip d’APADIS, podem assegurar que les 
Franqueses, compta amb un gran equip amb moltes, 
moltes capacitats! 
“ Per a nosaltres, el balonmano és un treball d’equip 
on tots i tote som protagonistes,  tenim la oportunitat 
de gaudir i el resultat és la suma dels petits esforços! 
Tenim un gran entrenador!”  Judith Leal, jugadora de 
l’equip de balonmano d’ APADIS
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CE Karate Nokachi Les Franqueses

niciem la temporada molt il·lusionats en fer del 
nostre projecte de portar els millors karatekes de 
l’Estat a Les Franqueses, una realitat.

El Club Nokachi, l’Ajuntament i el PME lluiten perquè 
les Franqueses sigui el lloc assignat per fer el primer 
projecte mundial del 2017.
Abans per això, el club comença la temporada 
amb grans actuacions com la del Campionat de 
Catalunya cadet, júnior y sub 21 on assoleix tretze 
pòdiums. Més tard, nou components del nokachi 
formen part de la selecció Catalana fent un total de 
sis pòdiums nacionals.
Seguim treballant i assistint a cursos de formació 
per millorar els nostres coneixements, el curs del 
campió del món Araga o el del mestre Hatano són 
alguns exemples. Al karate base s’inicien alguns 
campionats Inter clubs on els petits Nokachis són 
capdavanters al rànquing.
Al gener hem fet realitat la nostra il·lusió i els millors 
karatekes de l’Estat de les categories cadet, junior i 
sub21 es troben al projecte mundial juntament amb 
el seu seleccionador Cèsar Martínez. Aquesta edició 
ha comptat amb la participació de les seleccions es-
panyola, andorrana i catalana, a més d’altres clubs 
procedents d’arreu de Catalunya i de l’estat espa-
nyol. L’endemà, al pavelló poliesportiu municipal de 
Corró d’Avall, es va realitzar un curs d’alta competi-
ció amb més de 150 karateques en una jornada de 
matí i tarda impartida pel seleccionador nacional 
César Martínez amb la col·laboració d’Agustí Núñez 
i Montse Marín, del Club Karate Nokachi. 
La gran col·laboració de tots els pares i components 
del Nokachi fa que per primera vegada un projecte 
mundial sigui noticia a la televisió estatal. 
Mentrestant els nokachis han seguit treballant i els 
més grans (sèniors) han fet vuit pòdiums al Cata-
lunya, quatre més al campionat universitari i a les 
lligues nacionals han començat a sumar punts per 
a la fase final. Per altra banda, els alevins, infantils i 
juvenils han pujat 25 vegades al pòdium al campio-
nat de Catalunya infantil. 
Després de ser seleccionats per la FCK alguns 
nokachi han participat al Campionat Nacional que 
es fa a Córdoba obtenint 5 pòdiums.
A final de temporada, el club ha participat al campio-
nat de clubs de Catalunya on ha obtingut onze podis 
i dos al campionat Nacional, el que ha permès al 
club esdevenir el sisè millor club de l’Estat Espanyol. 



El club Karate Nokachi, dirigit per la Montse Marín i 
l’Agustín Nuñez, concentra el seu esforç no només 
en participar en els diferents campionats sinó també 
en potenciar que els alumnes assumeixin els valors 
de l’esforç, la constància, el respecte, la millora per-
sonal i la no violència d’aquest art marcial per poder 
aportar-los a la vida quotidiana. 

l Club Natació Les Franqueses neix amb la 
voluntat de ser un referent en el món de la 
natació tant a nivell català com estatal.

Actualment, comptem amb sis esportistes d’elit, tres 
que formen part de la Selecció Absoluta Espanyola 
de Natació Artística, i la resta que han format part de 
totes les seleccions d’edats i absoluta.
De cara a la propera temporada estem treballant per 
aconseguir, al mes de setembre, tenir equips de totes 
les edats i un bon equip tècnic que ens permetrà 
competir tant a Catalunya com a Espanya.
Amb el nostre projecte a més de portar als nostres 
esportistes a les diferents seleccions d’edats i a 
la selecció absoluta, també treballem per difondre 
valors com l’educació, la disciplina i la salut, entre 
els nens i nenes de la ciutat.
Amb treball i constància esperem assolir els nos-
tres objectius!

Club Natació Les Franqueses


E

I

Entitats esportives  [  LES FRANQUESES VIU L’ESPORT  ]  39



l CE Llerona continuem amb l’objectiu 
d’establir i consolidar un Projecte Esportiu 
sòlid, formatiu, educatiu i diferenciador 

per als jugadors de la nostre entitat. Sempre amb 
la consciència i prioritat que és la base de tot el 
que fem ja que són els valors humans que ens 
identifiquen. Volem transmetre i treballar amb tots 
els equips els valors com el respecte, l’ambició, el 
treball en equip, la humilitat, l’esforç, el compromís, 
el fair-play, l’alegria... això guia el camí i orientació 
del nostre Club. 
Dediquem tots els esforços a aconseguir trobar 
els formadors adequats per instruir als jugadors 
amb aquesta prioritat i, evidentment, amb una 
formació futbolística de la màxima qualitat possi-
ble. Per això, hem fet una Estructura Esportiva on 
tenim els responsables per guiar aquest projecte, 
uns excel·lents professionals. Des de la Direcció 
Esportiva, passant per la Coordinació i la Coordi-
nació Metodològica, en som 8 els empleats que 
vetllen per donar el màxim de nivell possible a la 
formació continuada dels equips i dels entrena-
dors. Tot té un criteri i una orientació, establint 
objectius individualitzats per a cada equip, per tal 
que tots els jugadors es formin amb els coneixe-
ments que creiem idonis per a la seva edat. 
Una de les màximes prioritats com a Club és formar 
els nostres entrenadors. Considerem fonamental 
que tots els formadors de la nostre entitat siguin 
persones que compleixin amb els valors humans 
que exposem i tinguin alts coneixements futbolís-
tics per poder instruir als equips. Per aquest motiu, 
fem xerrades formatives continuades i realitzem 
seguiment i avaluació del seu treball. Estem molt 
orgullosos de tenir l’altíssim nivell d’entrenadors 
que treballen duríssim pel nostre Club.
Actualment som 29 equips, 20 dels quals pertanyen 
a futbol masculí i 9 a futbol femení, amb un total de 
375 jugadors/es. Continuem fent passes endavant 
a nivell competitiu al futbol masculí, aconseguint 
un sentiment de pertinença cap al nostre Club per 
part de les famílies i jugadors que fan possible que 
continuem avançant d’una manera segura i conti-
nuada cada temporada. Al futbol femení, la nostra 
ferma aposta va començar ja fa 8 anys, i avui en dia 
podem dir que 130 jugadores defensen la nostra 
samarreta. Sent un referent a la zona i amb un futur 
prometedor per endavant, tenim la màxima il·lusió 

per aconseguir que totes les noies del Club puguin 
continuar creixent i gaudint com a jugadores. 
També volem destacar els Campus d’Estiu i de 
Nadal que tan bones sensacions ens deixen. Un 
èxit per a nosaltres veure que jugadors i jugadores 
s’ho passen d’allò més bé i aprenen a Llerona. Molt 
contents de poder donar aquest servei cada any a 
més participants. 
A més a més,  el Club continua organitzant actes, 
tradicionals ja, per a tots els integrants i famílies de 
l’entitat, com són la Presentació de tots els equips, 
la Calçotada, la Cloenda i els Torneigs de diverses 
categories, on augmentem cada temporada el 
número d’equips participants. 
Destacar la presència de l’entitat a les xarxes soci-
als Facebook, Twitter i Instagram (@cellerona) i la 
pàgina web pròpia del Club (www.cellerona.com) 
que ens ajuda a promocionar i transmetre el taran-
nà i els valors que defineixen el que som.
Creiem en el que fem i estimem el nostre Club. 
Visca Llerona!

CE Llerona


AEH Les Franqueses

esprés d’una temporada tan rodona i brillant 
com l’anterior ni el més optimista es podia 
imaginar que la temporada 2016-17 la supe-

raria a nivell d’èxits esportius i en nombre d’equips 
i jugadors, ja que entre els equips de la secció del 
PME i els de l’AEH Les Franqueses sumem 20 
equips i més de 250 jugadors, superant la barrera 
de les 300 persones si tenim en compte jugadors, 
entrenadors, tècnics, fisioterapeutes, col·laboradors 
i membres de la Junta Directiva.
La Zona Esportiva Municipal de Corró d'Avall ha 
acollit tres grans esdeveniments durant la tempora-
da; el 9è Torneig de Festa Major i 9è Memorial Joan 
Bufí va canviar el seu format per convertir-se en un 
Torneig referència dins del Circuit HandboliCat, amb 
6 pistes jugant-se simultàniament i comptant amb 
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Club Canicross Les Franqueses

l Club Canicross Les Franqueses neix al 
mes d'agost del 2014 fruit de la passió per 
la muntanya i els gossos. En aquests 3 

anys i mig hem anat creixent mica en mica, tant en 
nombre de socis com d'èxits esportius. Al nostre 
club tenim esportistes de tots els nivells, des 
d'aquells que tot just comencen fins als que com-
peteixen a nivell mundial, tothom hi té cabuda. 
En aquest curt període hem organitzat cinc proves 
de múixing i canicross al municipi; 3 edicions de 
La Ullals assolint fins a més de 100 participants 
entre les modalitats de canicross, bikejoring i patí, 
i 2 del Trofeu Múixing Les Franqueses del Vallès, 
prova puntuable per a la lliga Catalana de Múixing 
i Canicross, on hem aconseguit que els tirs de 4 
gossos tornin al municipi.
Practiquem gairebé totes les disciplines del 
múixing: canicross, bikejoring, patí 1 i 2 gossos, 
skijoring i fins i tot algú s'ha animat a provar el 
trineu en neu amb dos gossos. És un esport que 
enganxa, tot aquell que ho prova es queda fasci-
nat de la sensació que transmet, t'ho perdràs?

més de 50 equips i 500 jugadors de les categories 
Pre-Benjamí, Benjamí i Aleví (de 5 a 12 anys). Com 
ja és tradició, a finals del mes de juny vam col·la-
borar amb el BM Granollers en l’organització de la 
19a edició de la Granollers Cup, el torneig d’handbol 
base més important del Sud d’Europa, que va acollir 
més de 350 equips i 5.000 jugadors. I, finalment, al 
maig vam organitzar la Fase Final Top4 de Prime-
ra Catalana Sènior Femenina, on el nostre Sènior 
Femení va certificar el seu ascens de categoria 
a Lliga Catalana després de mantenir-se invictes 
durant tota la fase regular de la lliga, grandíssima 
temporada noies!
Seguint en la bona línia de resultats, el nostre 
Sènior Masculí va consolidar-se a la nova categoria 
després de l’ascens in extremis de la temporada an-
terior i, fins i tot, va lluitar fins a la penúltima jornada 
per entrar a les places d’ascens. El segon ascens 
consecutiu però, no va ser possible i van finalitzar la 
temporada en 5a posició.
Però l’èxit en majúscules de la temporada 2016-17 
el va aconseguir el Juvenil A Masculí, una genera-
ció que havia quedat 5è de Catalunya en categoria 
Infantil i 6è en categoria Cadet.
Al seu últim any d’handbol base va batre els seus 
propis records i van classificar-se pel Campionat 
d’Espanya per primer cop en la història de la secció 
masculina del club, aconseguint una 4a posició 
a Lliga Catalana Juvenil (la màxima categoria de 
l’handbol base català) que els va donar el passaport 
al Campionat d’Espanya i a la Fase Final Top4 del 
Campionat de Catalunya celebrat a Agramunt, on 
van perdre les Semifinals contra el FC Barcelona i 
van guanyar a la pròrroga al Sant Martí Voramar al 
partit pel 3r i 4t lloc, aconseguint una molt meritòria 
3a posició de Catalunya, només superats pel BM 
Granollers i el FC Barcelona. Aquesta fita històri-
ca no s’hauria pogut aconseguir si no haguessin 
comptat amb la inestimable ajuda dels jugadors del 
nostre Juvenil B, que van aportar diversos efectius 
al Juvenil A tant en entrenaments com en molts 
partits durant la temporada.

T'ho
perdràs?
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Club de Tennis Els Gorchs

ot seguit us volem oferir el detall de les 
diverses activitats que El Club de Tennis 
Els Gorchs-Gcit ha portat a terme durant 

aquesta temporada.  
Hem organitzat 4 tornejos federats de tennis; Open 
de Setmana Santa, Open del circuit juvenil d’estiu 
del juliol, Open del circuit juvenil d’estiu del agost, 
Open de  Nadal. En tots ells hem tingut una alta 
participació amb inscripcions de molts jugadors de 
la comarca del Vallès i altres zones de Catalunya. 
També hem organitzat un Torneig de Pàdel fede-
rat del Circuit Català de Pàdel categoria or al mes 
d’abril, on hi van participar els millors jugadors de 
Catalunya, amb més de 200 inscrits. 
A més tots el nostres socis i simpatitzants han 
pogut gaudir de diverses competicions de pàdel i 
tennis com; torneig de pàdel sense parella, torneig 
de pàdel II circuits juvenil de menors, torneig de 
pàdel Onset, torneig pàdel Eutrasa, torneig de pàdel 
i tennis + arrossada, campionat social de tennis i 
pàdel no federat, 10 hores de pàdel i tennis, torneig 
de pàdel i tennis “pares i fills”, lliga regular de tennis, 
torneig  social de tennis federat.
Pel que fa a la competició federada hem presentat 
un molt bon nivell a les següents competicions:

Tennis
• Campionat Catalunya per equips: categories 

Júnior  i Benjamí masculí 
• III Lliga catalana juvenil, amb 9 equips: Benjamí 

masculí / femení,  Infantil masculí A i B / femení, 
Cadet masculí / femení, Junior masculí / femení

• IV Lliga catalana amb dos equips masculins  a  
absolut  i  sènior +40

• Campionat Catalunya Junior trofeu lis masculí
• Lliga femenina + 30 amb dos equips grup 1  Gorc-

hs A i grup 5 Gorchs  B 
• Lliga Dames Interclubs amb un equip que porta 

competint més de 10 anys en aquesta lliga

Pàdel
• Lliga catalana de pàdel Bcn en dos equips 

masculins
• Lliga de menors amb 1 equip 
• Lliga comarcal 14  amb 1 equip femení 

Els nostres jugadors de l’equip infantil Argent han 
estat aquest any campions de Catalunya i les juga-

l mes de febrer, va tenir lloc el Gran Premi 
Inauguració organitzat per la Unió Ciclista 
Les Franqueses. La prova, que va reunir 

215 ciclistes, va donar el tret de sortida al calendari 
de grans clàssiques. Enguany, la gran novetat va 
ser la participació estrangera amb equips holande-
sos, francesos i anglesos, a banda dels millors es-
pecialistes catalans i estatals, en les categories elit, 
sub 23 i màster 30. Adrià Moreno de l’equip Raleigh, 
amb un temps de 3 hores 56 minuts i 40 segons va 
ser el guanyador en la categoria elit, assolint el ma-
teix temps que el segon classificat, el francès Evrad 
Lorent. Va completar el podi d’elit l’holandès Piotor 
Havak que va entrar 8 segons més tard. En Catego-
ria sub 23 el guanyador va ser Roger Adrià, seguit 
de Martí Marques i de l’holandès Christian Mervek. 
Per últim, en categoria màster 30 es va imposar 
Josep Oriola, seguit d’Albert Giol i Raúl Castelló



dores del 2on grup de tennis han guanyat la XXII 
Lliga femenina.
També hem fet activitats molt divertides amb els 
nens de les nostres escoles de tennis i pàdel, com 
per exemple la gimcana per celebrar el fi de curs. 
Són molts els nens de la comarca i d’altres països 
els que han pogut gaudir de les nostres instal·la-
cions fent activitats a l’aire lliure, jugant i aprenent 
tennis i pàdel, així com fent ús de la piscina desco-
berta. També han pogut participar en els nostre Ca-
sal / Stage de Tennis i Pàdel organitzat durant tot 
l’any (casal/stage de Setmana Santa, casal/stage 
d’estiu en els mesos de juny, juliol, agost i setembre 
i casal/stage de Nadal).
El nostre objectiu és que tothom que vingui al nos-
tre club gaudeixi de les instal·lacions i s’ho passi 
d’allò més bé fent activitats que adaptades a totes 
les edats. Intentem posar l’esport a disposició de 
pares i fills procurant així, que el tennis, el pàdel, el 
gimnàs i l’ambient social contribueixin a portar un 
estil de vida molt més actiu i ajudar a crear grans 
esportistes i millors persones.

Unió Ciclista Les Franqueses
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Al mes de març, la UCF va ser present a una clàssica 
italiana, la Strade Bianche 2017 on va competir el 
nostre amic i soci Andrey Amador.
L’equip UCF-Bicicletes Segú participa amb una gran 
representació de ciclistes, a la tradicional i exigent 
Maratón de los Monegros, la qual té una distància 
total de 117Km, i uns resultats excel·lents per tots els 
membres de l’equip. Aquesta prova ja s’ha convertit 
en una cita importantíssima per a tots/es els amants 
del ciclisme a nivell espanyol al mes d’abril.
La UCF, com ja és tradició, organitza al setembre el 
Campionat de Contrarellotge Individual. Per tercer any 
consecutiu, es va disputar tot el campionat el mateix 
dia, però aquest any canviant el recorregut. Enguany 
es va disputar al Coll de Parpers fent dues passades: 
una pujada per cada banda del coll i una pujada 
d’aproximadament 4 kilòmetres sense descans que 
premia l’escalador/a més ràpid.
A l’octubre, tenim l’Aventura és l’Aventura que s’ha 
convertit ja en un referent dins del calendari català 
de ciclisme de muntanya. Com de costum, constava 
de dos recorreguts a escollir en funció de la prepa-
ració física de cada participant. Tot i que enguany 
no es va obtenir el nombre de participants desitjat, 
la prova no va perdre l’essència i l’esperit pur del 
mountain bike i sobretot, va seguir fomentant la 
unió entre la solidaritat i el ciclisme. Com cada any 
la Unió Ciclista Les Franqueses destina una part de 
les inscripcions a una causa benèfica, en aquesta 
ocasió als Amics del Xiprer, persones voluntàries 
que lluiten per a construir una llar per l’acolliment i la 
dignitat de les persones més desfavorides. 
Per tercer any consecutiu, el Parc del Mirador de 
Bellavista va ser l’escenari del "Gran Premi Les 
Franqueses de Ciclocròs" que va disputar-se el 8 de 
desembre, un espai molt agraït per als corredors, 
equips i públic. El fet de tractar-se d’una prova UCI 
(Unió Ciclista Internacional) puntuable en el calendari 
internacional, així com en la Copa Catalana, suposa 
la realització d’un gran esforç econòmic, logístic i 
personal per part de la Unió Ciclista les Franqueses, 
superant i intentant millorar les bones crítiques de 
l’edició anterior. Gràcies al gran suport rebut per part 
de les entitats locals com l’Ajuntament, el PME, Fede-
racions i patrocinadors, el Gran Premi Les Franqueses 
va ser catalogada d’excel·lent per part de corredors, 
equips i el públic assistent. 
Unes 300 persones d’arreu de Catalunya, Espanya i 
altres països europeus van participar-hi. Finalment, 
l’Ismael Esteban (campió d’Espanya) es va emportar 
la victòria sent el més ràpid del circuit i creuant la 
meta de la mà del seu company Felipe Orts, una imat-

ge tant curiosa com inoblidable. El tercer en arribar a la 
meta va ser el francès Matthieu Boulo, mentre que la 
guanyadora en categoria femenina va ser Magdalena 
Duran, seguida de Suzanne Verhoeven i Maria Mercè 
Pacios respectivament.
Els representants locals de la UCF també van rea-
litzar grans actuacions, arribant a les posicions de 
podi. Unes posicions que tenen el doble de mèrit, 
tenint en compte que tots ells havien estat muntant 
el circuit poques hores abans de la prova i durant els 
dies anteriors. 
A finals d’any, la UCF participa a la Fira d’Entitats amb 
el muntatge d’un circuit de patinets i bicicletes per 
als més menuts.  També es va celebrar el tradicional 
Sopar de Nadal, amb una xerrada i resum de la tempo-
rada, i sobretot fent un especial agraïment a tots els 
socis/es i col·laboradors que cada any fan possible 
que la UCF pugui seguir superant-se.
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