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La pràctica esportiva
a les Franqueses ha tingut
un fort increment en els
últims anys. La creació de
nous equipaments per a la
pràctica esportiva i la millo-
ra de les instal .lacions
existents ha servit per a
augmentar-ne la pràctica al
nostre municipi.

Aquesta prioritat en
l’acció del govern municipal
ha tingut molt bona acollida, cosa que s’ha demostrat
bàsicament en l’augment dels practicants i en els
espectadors que han anat a les instal .lacions a fer esport

L'esport va endavant

És l'hora de fer balanç
Al mes de maig arri-

ben les eleccions munici-
pals i, per aquest motiu, és
l’hora de fer balanç.

Han estat quatre
anys en els quals s’han dut
a terme tot un seguit d’ac-
tuacions i projectes que han
fet millorar les instal.lacions
i els equipaments munici-
pals.

Aquest fet ha com-
portat que els ciutadans i les ciutadanes de les Franque-
ses avui puguin gaudir d’equipaments de qualitat, d’espais
per a la pràctica esportiva per a totes les persones i edats.

Això ha estat possible gràcies a una bona plani-
ficació que l’equip de govern de les Franqueses ha dut a
terme.

Les principals actuacions dutes a terme han estat:
la construcció de la piscina coberta municipal amb tots

els seus serveis (sauna, jacutzi, bany de vapor, sala de
fitness, sala d’activitats dirigides, bar restaurant); la
reforma de les grades del pavelló; la construcció de les
grades i del bar social del camp de futbol de Corró d’Avall;
la construcció de les pistes de petanca de Bellavista, a la
plaça de la Malagarba; la millora de l’enllumenat del camp
de futbol de Llerona, i la posada en marxa de la zona
esportiva de Corró d’Amunt.

El suport a les entitats esportives, la promoció de
l’esport per a tothom i l’organització de noves activitats
esportives han estat l’altre vesant important que el PME
hem dut a terme.

Totes aquestes actuacions han servit per millorar
la salut, la qualitat de vida i el benestar del conjunt de la
ciutadania de les Franqueses.

Cordialment,

Josep M. Dia i Grau
Regidor d’Esports i President del Consell

d’Administració del Patronat Municipal d’Esports

o acompanyar els esportistes.
Amb aquest esforç, però, no s’han esgotat els

projectes de fer més i millors instal.lacions esportives,
sinó que han quedat molt ben definits els objectius a
assolir en els propers anys per tal de completar les
mancances existents i els objectius previstos.

Aquests reptes són ambiciosos, però no impos-
sibles, i estic segur que amb esforç assolirem els objectius
que tenim per a l’esport al municipi, per tal que la ciu-
tadania pugui practicar qualsevol esport en més bones
condicions, que és el que tots desitgem.

Cordialment,

Francesc Torné i Ventura
Alcalde
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PME PER A LA MILLORA DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS du r a nt  el  per íode 1999-2003

Construcció de l'edifici de la piscina
coberta
Ni els més optimistes s’esperaven l’extraordinària allau
de sol.licituds per fer-se soci de la piscina coberta els
primers dies de funcionament, al setembre de 2002. I és
que la gent de les Franqueses esperava amb candeletes
la posada en marxa d’un equipament d’aquestes
característiques al seu municipi. D’aquí, la gran acollida
que està tenint des de llavors el Complex Esportiu Muni-
cipal, situat a la zona esportiva municipal de Corró d’Avall,
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un conjunt d’equipaments que inclou, en l’edifici de la
piscina coberta, i a banda de les dues piscines clima-
titzades, jacutzi, sauna, bany de vapor, sala de fitness,
sala d’activitats físiques dirigides, aula de formació, àrea
de Medicina i Fisioteràpia de l’esport, les oficines del
Patronat Municipal d’Esports i restaurant-cafeteria. A més,
el Complex també in-
corpora les pistes de
tennis i les tres pisci-
nes d’estiu.
En definitiva, unes
instal.lacions obertes
a tothom.
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PME PER A LA MILLORA DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS du r a nt  el  per íode 1999-2003

Noves grades al camp de futbol
municipal de Corró d’Avall
A finals de 1999 es van posar en funcionament les grades
cobertes i el local social-bar al camp de futbol municipal

de Corró d’Avall. Les obres també van incloure la
construcció d’uns magatzems al servei de les activitats
que organitzen el Patronat Municipal d’Esports i les
entitats esportives del municipi.

Setze noves pistes de petanca. A mitjans de 2002 es van
inaugurar les magnífiques noves pistes municipals de petanca de la plaça
de la Malagarba. Les noves instal.lacions compten amb 3.600 m2 de
superfície, setze pistes amb il .luminació nocturna, i un bar-local social.
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PME PER A LA MILLORA DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS du r a nt  el  per íode 1999-2003

Adquisició i posada en funcionament
de la zona esportiva de Corró d’Amunt
El 2002, l’Ajuntament va adquirir a la parròquia de Sant
Mamet els terrenys de la zona esportiva de Corró d’Amunt
per tal de recuperar-ne les instal.lacions per a ús públic.
Així, un cop va passar a propietat municipal, el consistori

va fer-li un rentat de cara perquè es pugués posar en
funcionament de nou: es va vallar i condicionar el terreny
del camp de futbol, s’hi va instal.lar enllumenat i noves
casetes per als equips, es va vallar i reparar la pista de
tennis, i es van arreglar els vestidors i condicionar el bar,
que es va posar en funcionament amb un ampli horari.

Urbanització i adequació dels acces-
sos a la zona esportiva municipal de
Corró d'Avall
Durant aquesta legislatura es va tirar endavant la prime-
ra fase del projecte de reordenació de la zona esportiva
municipal de Corró d'Avall que, a banda de la construcció
de l'edifici de la piscina coberta, va comportar la realització
d'un gran aparcament asfaltat per a vehicles, la construc-
ció d'una rotonda per regular el nombrós trànsit rodat
sobre la riera Carbonell, així com la urbanització de l'en-
torn i els accessos als diversos equipaments esportius.
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PME PER A LA MILLORA DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS du r a nt  el  per íode 1999-2003

Nou marcador al camp de futbol de la zona
esportiva de Llerona

Substitució de les portes dels vestidors del
camp de futbol de la zona esportiva de Llerona

Arranjament de les pistes de tennis de la zona
esportiva de Llerona

Reforma de les grades del pavelló poliesportiu
municipal

Substitució de les finestres exteriors de la faça-
na nord del pavelló poliesportiu municipal

Pintura de les parets interiors i de les finestres
exteriors del pavelló poliesportiu municipal
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PME PER A LA MILLORA DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS du r a nt  el  per íode 1999-2003

Adquisició d'una màquina per a la neteja del
paviment del pavelló poliesportiu municipal

Instal.lació de motors per a les cistelles de bàs-
quet laterals del pavelló poliesportiu municipal

Instal.lació de la tanca de protecció per sobre
del talús del costat de la via del tren a les pis-
cines municipals d'estiu

Habilitació d'una de les naus de l'antiga zona
militar per ubicar-hi el Club de Tir amb Arc

Nou marcador al camp de futbol de la zona es-
portiva municipal de Corró d'Amunt

Noves cistelles de bàsquet a la zona esportiva
municipal de Corró d'Amunt
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PME PER A LA MILLORA DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS du r a nt  el  per íode 1999-2003

Nous marcadors a les pistes de petanca de la
zona esportiva municipal de Corró d'Amunt

Noves banquetes al camp de futbol de la zona
esportiva municipal de Corró d'Amunt

Ampliació de les grades del camp de futbol de
la zona esportiva municipal de Bellavista

Nova xarxa protectora al camp de futbol de la
zona esportiva municipal de Bellavista

Noves banquetes al camp de futbol de la zona
esportiva municipal de Bellavista

Instal.lació de mòduls per a ús polivalent a la
zona esportiva municipal de Bellavista

Reparació dels tancaments laterals de la lluerna
de la coberta del pavelló poliesportiu municipal

Nous vestidors per a ús polivalent als baixos
dels vestidors del camp de futbol municipal
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Esport Període Edat Quota/Places

Iniciació Esportiva PSICOMOTRICITAT Octubre a juny 3 a 4 anys. PSICOMOTRICITAT Anual. 15 + 15 places

Iniciació Esportiva POLIESPORTIU Octubre a juny 5 a 7 anys. PRE-BENJAMÍ Anual. 25 + 25 places

Escola municipal HANDBOL Setembre a juny 8 a 9 anys. BENJAMÍ. M-F Anual. 32 places

Escola municipal HANDBOL Setembre a juny 10 a 12 anys. ALEVÍ. M-F Anual. 32 places

Escola municipal HANDBOL Setembre a juny 13 a 14 anys. INFANTIL. M-F Trimestral. 32 places

Esport federat HANDBOL Setembre a juny 14 a 16 anys. CADET. M-F Trimestral. 32 places

Escola municipal BÀSQUET Setembre a juny 8 a 9 anys. BENJAMÍ (premini). M-F Anual. 24 places

Escola municipal BÀSQUET Setembre a juny 10 a 12 anys. ALEVÍ (mini). M-F Anual. 24 places

Escola municipal BÀSQUET Setembre a juny
13 a 14 anys.
PREINFANTIL I INFANTIL. M-F Trimestral. 48 places

Esport federat BÀSQUET Setembre a juny 14 a 16 anys. CADET. M-F Trimestral. 24 places

Escola municipal BÀDMINTON Octubre a juny 10 a 12 anys. ALEVÍ. M-F Trimestral. 10 places

Escola municipal BÀDMINTON Setembre a juny 13 a 14 anys. INFANTIL. M-F Trimestral. 10 places

A C T I V I T A T S     D E     F O R M A C I Ó

GESTIÓ DIRECTA

escola esport iva municipal

Esport federat BÀDMINTON Setembre a juny 14 a 16 anys CADET. M-F Trimestral. 10 places

Ac t ivi t at s per  al  cur s 03/ 04

PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 03 / 04

Escola Municipal
de TENNIS

Esport Instal.lació Període Edat Dies Horari Quota

Pistes de Tennis
Municipals
Pistes de Tennis de
Llerona

Octubre a juny 8 a 14 anys
INICIACIÓ I
PERFECCIONA-
MENT

Dimarts i dijous
(Corró d'Avall)
Dissabte (Pistes
de Llerona)

A partir de les
18 h

Trimestral.
10 + 10 +
10 + 10 +
10 places

NOTA IMPORTANT:
Per a totes les activitats de l'Escola Esportiva
Municipal serà obligatòria la revisió mèdica al

Servei Municipal de Medicina Esportiva.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 03 / 0 4

Esport Període Edat Quota

Escola de FUTBOL del CE Llerona
Org.: el CE Llerona amb el suport del PME

Setembre a juny 6 a 14 anys Anual. Inscripcions al Camp
Municipal Llerona
(dies entren. 20 a 21.30 h)

Escola de FUTBOL del CF Les Franqueses
Org.: CF Les Franqueses amb el suport del PME

Setembre (última
setmana d'agost) a juny

8 a 14 anys Anual. Inscripcions als baixos del
Camp Mun. Corró d'Avall
(DM-DJ, 18 a 20.30 h)

Escola de FUTBOL del
CF Bellavista-Milán. Org.: el CF
Bellavista-Milán amb el suport del PME

Setembre a juny 6 a 14 anys Anual. Inscripcions als baixos del
Camp Mun. Corró d'Avall

GESTIÓ CONCERTADA

A C T I V I T A T S     D E     l  l  e u  r  e
Esport Instal.lació Període Edat Dies Horari Quota/Places

Torneig de
FUTBOL SALA

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny Un partit setmanal A la nit Inscripció limitada preferentment a
equips del municipi (16 equips).
Quota anual + dipòsit.

Esport Instal.lació Període Dies Horari Inscripció

Tai-txi Complex Esportiu
Municipal

Octubre a juny A partir de 16 anys Dilluns 19.00 a 20.30 h Trimestral.
12 + 12 places.

Ioga Complex Esportiu
Municipal

Octubre a juny A partir de 16 anys Dijous 19.00 a 20.30 h Trimestral.
12 places.

A l  t  r  e s     a  C T I  V I  T A T S
Activitat Dies Edat Inscripció

ACTIVITATS D'HIVERN.
Esquí alpí, aprenentatge i
perfeccionament

Curset intensiu 3 dies d'esquí al Nadal Quota d'inscripció. Activitat
subvencionada per als
col·laboradors esportius
del PME

ACTIVITATS D'ESTIU.
Juliol esportiu

De dilluns a divendres, al mes de juliol Quota d'inscripció.
Places limitades.

De 5 a 16 anys

ACTIVITATS D'ESTIU.
Cursets de tennis

De dilluns a divendres, al mes de juliol Quota d'inscripció.
Places limitades.

Per a nens, joves i adults

ACTIVITATS D'ESTIU.
Torneig d'estiu de futbol sala

Juny i juliol Inscripció limitada prefe-
rentment a equips del mu-
nicipi. Quota i dipòsit a
retornar al final del Torneig.

A partir de 16 anys

A partir de 8 anys.
Menors de 8 anys,
acompanyats
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PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 03 / 0 4

act ivitats puntuals
CROS ESCOLAR Esdeveniment complementari a les activitats de formació esportiva, obert a tots els nois i noies del municipi.

DIADA DEL JOC I
DE  L'ESPORT

Esdeveniment esportiu de gran participació que serveix com a cloenda de les activitats continuades que el Patronat
Municipal d'Esports ha realitzat durant tot el curs.

Trobada de petanca, Intercanvis Esportius, Jornada de promoció de Bàdminton i de Tir amb Arc...

ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS

El PME participa i/o col·labora en l'organització de diferents actes organitzats i/o promoguts per entitats, clubs,
federacions... que consideri d'interès dins de l'àmbit esportiu local.

TROBADA D'ACTIVITAT
FÍSICA PER A LA GENT
GRAN

Esdeveniment esportiu que serveix per ajuntar els diferents grups d'activitat física de la comarca.

FESTA DE LA BICICLETA Esdeveniment d'esport de lleure destinat a tota la població de les Franqueses.

CAMINADA POPULAR Esdeveniment esportiu destinat a tota la població de les Franqueses amb caràcter festiu i per conèixer l'entorn del
nostre municipi.

NIT DE L'ESPORT Acte de celebració i cloenda de la temporada esportiva del municipi, on a part de la celebració, es fa un reconeixement
als diferents esportistes i entitats per la seva trajectòria esportiva.

DATES D'INICI I PERÍODES D'INSCRIPCIÓ

CATEGORIA

Psicomotricitat
Prebenjamí

Benjamí
Aleví

Infantil
Cadet
Juvenil
Adults
Adults

ANY NAIXEMENT

1999-00
1996-97-98

1994-95
1992-93
1990-91
1988-89
1986-87

1985 i anteriors
1985 i anteriors

PERÍODE INSCRIPCIÓ

Setembre
Setembre
Setembre
Setembre

Juliol/Setembre
Juliol/Setembre
Juliol/Setembre

Setembre
Setembre

ACTIVITAT

Psicomotricitat
Poliesportiu, jocs

Escola Municipal (Hand.,
Bàsq., Bàd., Pat., Ten.)

Bàsq., hand. i bàd.
Bàsq., hand. i bàd.
Bàsq., hand. i bàd.
Torneig Futbol-Sala

Ioga i Tai-txi

INICI

Octubre
Octubre

Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Novembre
Octubre

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE-S'HI

Municipal o el vostre professor d'educa-
ció física al Centre Escolar (centres pú-
blics d'ensenyament infantil i primària de
les Franqueses del Vallès).
*També es poden fer les inscripcions a
l'Oficina del Patronat Municipal
d'Esports (Pavelló Poliesportiu), els
matins de 9 a 13 h i les tardes de

1. Portar fotografies mida DNI:
2 fotografies: Benjamins, alevins,
preinfantil bàsquet, infantil bàsquet,
cadet bàsquet i juvenil bàsquet, bàd-
minton (totes les categories).

2. Omplir el full d'inscripció que us
facilitarem al Pavelló Poliesportiu

dimecres i dijous de 16 a 19.30 h.

3. Cal adjuntar:
- Fotocòpia de la cartilla de la

Seguretat Social.
- Autorització de domiciliació

bancària en aquelles activitats que
correspongui.
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Núm. 19 - MAIG 2003 Edició tancada el dia 2 de maig. Edita: Patronat Municipal d'Esports i Edicions Gargot.

Patronat Municipal d'Esports

Francesc Torné

Josep Maria Dia

Josep Campaña

Mar Sánchez

Esteban Antequera

M. Àngels Torres

Dolors Reverter

Jordi Pavón

Guillem Estrada

Dani Pérez

SEAE

Jordi Ampurdanès

Diego Giorgi

Gustavo Orozco

Col.laboren en aquest número:
Josep Murtra

Toni Camps

Entrenadors i col·laboradors del PME

Club Esportiu Les Franqueses

Club Petanca Corró d'Amunt

Club Petanca Bellavista

Club Ciclista Corró d'Amunt

Club de Tir amb Arc Les Franqueses

Club Tennis Les Franqueses

Club Futbol Bellavista-Milán

Club Futbol Joventut Llerona

Club Futbol Les Franqueses

Club Escacs Les Franqueses

Club Judo Bellavista

Societat de Pescadors de les Franqueses

PROGRAMA ACTIVITATS I SERVEIS c omp l ex  espo r t i u  munic ipa l  CURS 03 / 04

Adreça: Zona esportiva municipal, s/n - Corró d’Avall
Telèfon: 93 840 48 80
Fax: 93 840 27 23
Web: www.cemlesfranqueses.com
C/e: info@cemlesfranqueses.com
Horari: de dilluns a divendres, 7.00 a 23.00 h

dissabtes, 8.00 a 22.00 h
diumeges i festius, 9.00 a 15.00 h

Programes d’activitats aquàtiques: cursos de natació, aiguagim, activitats aquàtiques per a gent gran,
per a nadons i escolars, bany lliure.
Programa d’activitat física per a la gent gran.
Programa d'activitat física per a adults-manteniment.
Aeròbic.
Sala de fitness: fitness muscular i cardiovascular.
Programes de salut: aqua-salus, natació terapèutica, gimnàstica correctiva, prepart.
Lloguers: pistes de tennis, piscina.
Servei municipal de medicina esportiva: revisions mèdiques, proves d’esforç, consultes mèdiques.
Servei municipal de fisioteràpia esportiva: massatge terapèutic, rehabilitació física.
Instal.lacions: 3 piscines d’estiu, 2 piscines climatitzades cobertes, sala d’activitats físiques dirigides, sala
de fitness (musculació), aula de formació, 3 pistes de tennis, bany de vapor, sauna, hidromassatge,
vestidors, àrea de medicina i fisioteràpia de l’esport, oficines del Patronat Municipal d’Esports, restaurant
i cafeteria.
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esc o l a  espo r t i va  - ac t i v i t a t s  de f o r mac ió

equips de l'escola esport iva

Psicomotricitat

Del gran ventall d’activitats que
el Patronat organitza, Psicomotricitat es
l’oferta esportiva per als reis de la casa.
Enguany aquesta oferta s’ha vist reduïda
a un sol grup a l’Escola IES Lauro.

Durant l’any els nois/es poden
gaudir de diferents activitats totes elles
adreçades a l’educació integral del nen,
l’adopció dels nous espais, el relacionar-
se amb més companys, en definitiva una
de les activitats que està molt arrelada
a la filosofia esportiva del PME.

Per últim, amb aquestes quatre
ratlles m’agradaria agrair la dedicació,
l’esforç i constància de totes aquelles
persones que han fet possible que
aquest grup funcioni correctament, als
pares, a l’escola i a la monitora, Rebeca
Rof. Ha estat un any molt positiu, espero
retrobar-nos al setembre per iniciar un
nou curs ple de noves activitats.

Esteban Antequera
Coordinador de l’Escola Esportiva

del PME

Prebenjamí

Seguint amb el camí establert
tradicionalment, l’escola esportiva s’ha
caracteritzat pel seu programa, una
combinació entre les activitats lúdico-
recreatives i la iniciació al món dels
esports.

Enguany l’Escola Esportiva ha
estat formada per tres grups de treball,
dos ubicats al Pavelló poliesportiu i un
últim a les noves instal .lacions de l’IES
Lauro.

Les activitats més destacades
d’aquesta temporada han estat les
jornades d’atletisme on vam poder
gaudir d’una matinal plena d’emocions i
alegries conjuntament amb l’Escola
Esportiva de la Roca. El nostre grup,
però, també ha realitzat trobades a nivell
intern de contingut molt variat.

El funcionament d’aquests grups
ha sigut excel .lent gràcies a la bona
conjugació entre les diferents
atmosferes: tècniques, pares, etc. A tots
ells agrair molt sincerament la seva
dedicació i entrega. Destacar les
monitores Íngrid Arellano i Rebeca Rof
agraint la seva dedicació i
professionalitat.

Sense més espero que disfruteu
d’unes bones vacances i ens retrobem
al setembre.

Fins  aviat!

Esteban Antequera
Coordinador de l’Escola Esportiva

PME

Coordinació bàsquet

Aquest any hem consolidat la
tasca que es va començar fa dos anys,
formar un gran grup de gent per poder
portar a terme una tasca social dirigida
a la joventut del poble.

Són set els equips que tenim en
competició entre masculins i femenins,
sis dels quals han participat a les fases
de promoció de la Federació Catalana i
un altre equip que ha jugat a la lliga del
Consell Comarcal. Una tasca difícil però
agradable dintre de la mancança de
recursos (jugadors/es) de què
disposem. Però la voluntat, les ganes i
la predisposició són les armes que ens
empenyen a assolir-la, per això estem
arribant a tot arreu.

El nombre de practicants s'ha
incrementat al llarg de la temporada.
Vam començar amb uns vuitanta
jugadors/es i hem acabat la temporada
amb uns noranta. Tot i que ens trobem
amb un equip de menys que l'any passat
les plantilles han quedat completes i
esperem de cara a l'any vinent poder
formar almenys dos equips més.

Els objectius marcats a l'inici de
la temporada s'han assolit amb
matrícula d'honor. Comencem a tenir
equips i jugadors competitius i amb un
afany de superació indescriptible. La
feina feta per entrenadors i
col .laboradors (grans entrenadors,
immillorables persones) donarà fruits en
un futur no molt llunyà, però no hem
d'oblidar que encara queda molt treball,
plors i frustracions i que s'ha de lluitar
fins al final.

Per acabar, agrair a pares,
mares, entrenadors i col.laboradors l'ajut
silenciós i altruista per intentar que el
bàsquet del nostre Patronat es
converteixi en una realitat tangible i
evident. Sense aquest esforç no es
podrien assolir ni garantir uns bons
resultats.

Jordi Pavón
Coordinador de bàsquet

Coordinació handbol

La temporada d’enguany es pot

avaluar de forma molt satisfactòria, ja
que els principals objectius han estats
assolits: la formació dels jugadors en les
etapes de formació juntament amb una
vessant educativa, el respecte,
companyerisme, l’amistat, valors molt
importants.

A nivell estructural la secció
d’handbol del PME ha mantingut el
mateix volum d’equips que l’any passat
però ha fet un pas de gegant tenint dos
equips femenins dels quals esperem
que siguin el fruit futur del retorn de
l’handbol femení a les Franqueses.

La secció d’handbol del PME
conjuntament amb els seus tècnics i tot
i el que l’engloba durant la temporada
han realitzat diferents activitats per po-
tenciar la convivència de pares, jugadors
i tècnics, com han estat la sortida al
Palau Blaugrana per veure un partit
d’handbol del Barça i la participació amb
els seus equips cadet masculí i infantil
masculí al 20è Torneig Internacional de
Calella, cita anual dintre del calendari
d’activitats previstes per la temporada.

Els nostres equips han
realitzat, en línies generals, una tempo-
rada molt regular on principalment des-
taquen per sobre de tots l’infantil
masculí, equip que s’ha classificat per
jugar la fase autonòmica del UCEC.

Així, doncs, la resta dels
nostres equips són el benjamí mixt,
caracteritzat per seva constància en el
treball i la seva gran evolució ja que la
majoria de components/es eren la pri-
mera vegada que practicaven un esport
de competició; el benjamí masculí, equip
amb unes bones bases de treball, és la
continuïtat del mateix bloc de l’any
passat amb moltes incorporacions que
ha fet que l’equip es faci més consistent;
l’alevi femení, la lluita constant ha estat
el camí a seguir durant tota la tempora-
da ja que a la seva lliga ha hagut de ju-
gar la majoria de partits amb equips
masculins, però tot i això un 10 en acti-
tud, entrega i esforç; l'aleví masculí,
l’equip més nombrós quant a jugadors,
estem parlant de 18 jugadors però tot i
aquesta circumstancia destacar que el
grup ha seguit fins al final i que la seva
temporada ha estat molt regular on molts
jugadors han evolucionat positivament;
i el cadet masculí, equip del qual només
podem dir-ne coses positives.

Sense més, agrair a tots els
tècnics el treball realitzat i encoratjar
tothom, pares, jugadors, aficionats,
institucions, que continuem amb aquesta
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actitud per fer cada vegada més gran
l’handbol a les Franqueses.

Esteban Antequera
Coordinador d’handbol

Premini masculí bàsquet

S'ha de felicitar l'equip premini
per la seva temporada. Es pot dir que
han aconseguit els dos objectius
principals que ens vam marcar. Per un
costat el fet que els nens s'ho passin bé
jugant a bàsquet i agafin el "gusanillo",
i per l'altre costat millorar a nivell tècnic
i tàctic.

Els dos tècnics podem dir que
hem disfrutat moltíssim veient-los jugar
cada dissabte. Us desitgem ànims per
a tots esperant que la temporada vinent
us tornem a tenir aquí per continuar amb
el treball encetat enguany, tant a nivell
humà com esportiu.

Patxi Fernández i Jordi Pavón

Benjamí mixt handbol

Aquesta temporada ha estat la
primera en molts anys que
s’aconsegueix realitzar un equip mixt on
la gran majoria dels seus components
són noies, un primer pas per aconseguir
tenir en properes temporades la cadena
de l’handbol femení completa.

El components d’aquest equip
han demostrat durant tota la temporada
un gran interès i esforç, cosa que ha
motivat que experimentin una gran
progressió. Els resultats no han estat el
més important de la temporada, el punt
més important es la formació i
l’ensenyament de valors esportius. En
resum ha estat una temporada molt
interessant.

Toni Torres

Benjamí masculí handbol

L’inici de la temporada ha estat
molt difícil, ja que enguany hem tingut
molts jugadors nous que era la primera
vegada que practicaven un esport de
competició. Al principi, la sensació que
teníem era la d'un equip en què cadascú
anava una miqueta a la seva, però a
mesura que la temporada, partits,
entrenaments i dies passaven es feia
molt més fort el bloc de l’equip, i això ha
motivat que l’equip experimentés un
gran progrés.

El treball realitzat amb aquests
jugadors en etapes de formació ha

deixat de banda els objectius
competitius, tot i que cada petit pas que
fèiem era celebrat com si fos una gran
victòria.

En conclusió, tant l’equip tècnic
com els propis jugadors hem après
moltes coses noves, per poder seguir
pujant a les successives categories.

Jesús Abad i Àlex Gontan

Mini masculí bàsquet

Gran temporada la realitzada per
l'equip mini masculí. L'adaptació, tenint
en compte que és un grup format en la
seva gran majoria per jugadors de
primer any, ha estat exemplar.

Després de superar els
problemes típics de comportament i
actitud s'ha aconseguit millores tant
tècniques com tàctiques importants.

En una primera fase molt
competitiva es van aconseguir resultats
irregulars però érem conscients que
l'equip estava treballant bé. A la segona
volta, hem aconseguit allò que
buscàvem: un grup competitiu, generós
en l'esforç i capaç d'arrasar els
contraris.

Agrair el suport i la consistència
dels pares i mares al llarg de tota la
temporada.

Marc Pavón

Mini femení bàsquet

La temporada 2002-2003 del
mini femení representa per a la majoria
de components de l'equip el seu segon
any, mentre que hi ha unes quantes
jugadores que s'han afegit aquesta
temporada. L'equip segueix format per

representants de diferents edats, fet que
fa difícil aconseguir el nivell compacte
de competitivitat, ja que algunes
jugadores han afrontat els partits davant
de rivals superiors en edat.

Per a la major part de jugadores
presents l'anterior temporada, aquest
any ha suposat una consolidació de
certs hàbits esportius i socials com a
grup. L'aportació de les jugadores
debutants ha estat força destacable, tant
en el nivell demostrat com en la ràpida
aclimatació a la resta de l'equip. Cal
destacar un aspecte que és el
companyerisme existent entre les
jugadores.

En l'esportiu s'ha de dir que
quan l'equip ha estat concentrat i ha
mantingut la intensitat de joc no ha estat
inferior a la majoria d'equips contraris,
però en aquells moments en què ha
fallat, l'equip s'ha vingut avall. Els
números de la temporada no demostren
la qualitat individual ni de l'equip real.
Aquesta temporada haurà servit per
assentar una bases esportives que
possibilitin una continuïtat del seu
aprenentatge.

Jordi Segura

Aleví masculí handbol

La temporada 2002-03 ha
destacat per la gran tasca de tots els
jugadors i entrenadors de l’equip aleví
masculí d’handbol. Val a dir que el grup
tenia un total de 18 jugadors, això re-
presenta que és un equip amb molts
integrants però han començat i
finalitzant la temporada amb grans
progressos.

D’aquest col .lectiu de 18
jugadors i 2 entrenadors ha sorgit un

MASTERTallers
JOSEP TERRICABRAS, S.L.

PLANXISTERIA DE COTXES

Ctra. de Ribes, 90
08520 Les Franqueses

Tel. 93 846 72 20
Fax 93 846 70 95
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grup molt heterogeni al principi però, de
mica en mica, cada cop ha esdevingut
més homogeni, que sempre amb petites
diferencies però sempre solucionables,
han aconseguit el seu objectiu. El seu
objectiu no és altre que el conviure en
perfecta harmonia i alhora aconseguir
disfrutar jugant a l’handbol i, finalment,
aconseguir la millora d’aquests jugadors.
Molts dels integrants de l'equip no es
coneixien i hi havia alguns que mai no
havien jugat a handbol, però han fet
noves amistats entre ells i amb el grup
d’entrenadors.

Pel que fa al nivell de joc de
l’equip hem de dir que la nostra
progressió a estat de menys a més. Al
principi, amb jugadors  de diversos
nivells de joc i que venien de categories
diferents era difícil aconseguir el joc
d'equip. Però a poc a poc es va
aconseguir millorar individualment i
col .lectivament, ja que abans de les
vacances de Nadal la millora era molt
notòria. La competició de l’equip aleví
masculí d’handbol és difícil, ja que estan
al nivell 1, que és la màxima categoria a
la qual poden aspirar, i es troben amb
els equips de més nivell de la comarca.
Hem estat un equip molt constant i, fins
i tot, hi ha hagut partits en els quals ens
mereixíem la victòria, però degut a la
inexperiència i a la mala sort en molts
casos no ha estat possible.

Per últim destacar una
particularitat del meu equip que jo con-
sidero molt important, i són els seus
valors i el seu respecte cap als seus
companys entrenadors, àrbitres i equips
rivals. Crec que tothom hauria
d'aprendre d’aquests valors.

Jordi Jiménez i Xavi Tor

Aleví femení handbol

L’aleví femení ha estat, sens
dubte, un equip ple de ganes d’aprendre
handbol, disfrutar i gaudir de l’esport.

Des dels inicis de temporada les
jugadores han demostrat com l’handbol
femení a les Franqueses del Vallés està
pujant fort i que estan disposades a
treballar i a seguir endavant per fer de
la nostra, una de les canteres pioneres
de l’handbol femení al Vallès Oriental.

És veritat que ens hem trobat en
una lliga molt complicada, ja que la
majoria d’equips estan formats per
jugadors masculins i ben pocs són
realment mixtos o femenins, però tot i
així les jugadores han seguit endavant
progressant en la tècnica individual i joc

col .lectiu, plantant cara a rivals més
complicats.

Per aquesta raó i per
l’entusiasme mostrat per totes les
jugadores des d'aquí us dono les gràcies
per una de les millors temporades com
a entrenadora i us animo a seguir
practicant l’handbol i a seguir millorant i
disfrutant de l’esport.

Judith Viaña

Preinfantil femení bàsquet

Enguany, l'equip va començar en
una competició d'alt nivell on les
jugadores van poder enfrontar-se a
equips molt superiors. Creiem que això
va ser un gran encert per part de l'entitat.
Al marge dels resultats, l'equip, des del
punt de vista del seu entrenador, ha
assolit les expectatives que es marcaven
a l' inici de la temporada amb més
rapidesa de l'esperat.

En aquest moment, el preinfantil
femení està jugant dins d'un grup molt
més anivellat i és en aquest moment que
està deixant veure tot el seu potencial.
No hi ha dubte que estem parlant d'un
equip que treballant amb continuïtat pot
aspirar a competir amb altres equips de
nivell.

Daniel Mas

Infantil masculí bàsquet

Es pot resumir la present
temporada com a molt bona, tot i que
potser els resultats no sempre
acompanyin aquesta afirmació.

Cal remarcar que el 75% dels
jugadors estan en edat preinfantil i per
això els resultats no reflecteixen les
millores que han anat aconseguint, a
més del bon treball i l'esforç que han
dedicat tant als entrenaments com als
partits durant tot l'any.

Estic segur que la propera
temporada es podrà comprovar molt
millor tota la tasca feta.

Per últim, agrair tant a jugadors
com a pares el bon ambient tant dins
com fora de la pista, fet que en conjunt
ens deixa molt satisfets i en espera de
la propera temporada.

Patxi Fernández

Infantil masculí handbol

La temporada 2002/2003 de
l’equip infantil d’handbol ha estat

fantàstica ja que no només s’han assolit
els objectius esportius, essent primers
de la lliga comarcal sense perdre cap
partit, sinó que el més important és que
s’han assolit amb escreix els objectius
a nivell humà. És molt gratificant treballar
amb un grup tan compacte i poder
ajudar en la seva formació com a
esportistes i com a persones tot
inculcant els valors de l’esportivitat, el
companyerisme, la tolerància entre ells
i vers l’equip contrari i la responsabilitat
del compromís com a grup.

Ha estat un plaer veure
l’evolució d’aquests nois, les ganes
d’aprendre que han demostrat a cada
entrenament i els desitjo molta sort en
la temporada vinent, tant als qui
estrenaran categoria com als que
seguiran el seu darrer any en la mateixa.

Des d’aquí m’agradaria donar les
gràcies a tots els pares i mares que
jornada rera jornada han mostrat el seu
civisme i recolzament essent un dels
puntals dins l’equip.

Íngrid Arellano

Cadet masculí bàsquet

Primer de tot agrair l'esforç que
s'ha fet a tots els nivells per mantenir
aquest equip. Des del Patronat fins a
pares/mares i jugadors, tenint en compte
que vam començar la temporada amb
sis jugadors i de mica en mica hem
aconseguit formar un grup de nou/deu
jugadors al final del curs. El grup de
persones que formen aquest equip ha
demostrat que la il .lusió i les ganes de
jugar a bàsquet no tenen fronteres.

Entrenaments amb pocs
jugadors, el fet de no poder jugar a les
lligues de la Federació i altres
inconvenients no van ser obstacles per
a un equip que ha entrenat, tant
quantitativament com qualitativament,
com ningú. A nivell tècnic i tàctic l'equip
ha adquirit uns nivells òptims, tenint en
compte que el jugador es troba en una
fase de formació molt important, i és
potser el sacrifici i la lluita per guanyar i
passar-s'ho bé els aspectes més
destacables d'aquest grup humà.

És per a mi un honor haver estat
treballant tot aquest any amb un grup
de persones tan fenomenal. GRÀCIES.

Josema Moreno

Cadet femení bàsquet

Después de una primera vuelta
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en la que fuimos superiores al resto de
los equipos de la liga y tras haber
quedado primeras, nos subieron de
categoría.

Hemos notado bastante el
cambio, pero seguimos estando aquí
luchando para mejorar.

Falta mucho por aprender y hay
que seguir trabajando.

"POR ESO OS PIDO QUE
SIGÁIS ADELANTE".

Ahora me dirijo a los responsa-
bles o personas que se encargan que
el deporte vaya hacia adelante en les
Franqueses, que hagan lo posible para
que el básquet femenino no siga
desapareciendo.

Gracias a todos los que nos han
apoyado.

Maite Rubio

Cadet masculí handbol

L’equip cadet ha fet una bona
temporada ja que la primera lligueta vam
quedar en tercera posició, darrera de
rivals de gran entitat com el BM
Granollers i l'Handbol Calella.

Com a únic problema de la
temporada destacaria el nombre reduït
de jugadors que som, cosa que fa que
el rendiment de l’equip tingui constants
alts i baixos, fet que no ha representat
que la progressió individual dels
jugadors sigui impressionant, agafant
molta responsabilitat.

Des d’aquí esperem que l’any
que ve continueu practicant l'esport de
l’handbol i que aconseguiu nous reptes.

Per últim, volem agrair el suport
dels pares i també als jugadors infantils
que han reforçat l’equip en diferents

moments durant la temporada.

Raül Gutiérrez i Jonathan Jurado

Tecnificació bàsquet

Trabajando con niños te puedes
dar cuenta que haciendo un trabajo más
personalizado con ellos su evolución se
multiplica por dos. Los niños i niñas que
han pasado por tecnificación han
aumentado en técnica individual y
trabajo en equipo.

Más horas de entreno son igual
a mejor trabajo, por eso las hemos
potenciado. Seguiremos luchando para
que lleguen a ser buenos y buenas
jugadores de básquet. Ánimos a todos
y disfrutar del básquet.

Maite Rubio

Per segon any consecutiu, l’Escola Municipal de
Tennis continuava amb l’organització de la tem-
porada anterior amb l’acord de col .laboració
subscrit amb el Club de Tennis per coordinar el

tema dels monitors. La voluntat era que després de la tempo-
rada anterior l’escola tingués un ambient més estable que
permetés un millor treball.

Les circumstàncies no ho han permés així i per
diferents motius personals , es va haver de canviar dues
vegades de monitor, primer va començar Enric Ciervo i després
David Guy.

Ara, i després de negociacions importants, s’ha
aconseguit la incorporació de dos entrenadors que tenen una
àmplia experiència en el món del tennis:

• Diego Giorgi: ex-entrenador de les escoles de tennis
de Lluís Bruguera i Emilio Sánchez Vicario i entrenador de ju-
gadores de l’ATP.

• Gustavo Orozco: exentrenador de l’acadèmia de Ma-
nuel Orantes i entrenador de jugadores de l’ATP.

Amb aquesta aposta, el Patronat Municipal d’Esports
volia donar una empenta a l’Escola Municipal de Tennis amb
l’únic objectiu de donar-li més qualitat i un programa de futur.
Els dos entrenadors van veure que en aquest municipi hi podia
haver una gran potencial per les infraestructures actuals i les

escola municipal de tennis

que es faran en un futur, tenint en compte el moment tant bo
que té el tennis a Catalunya. Aquestes instal.lacions, tenint en
compte la particular organització del nostre municipi, queden
just al mig, el que és un punt més al seu favor per facilitar-ne
l’accés amb totes les millores urbanístiques que s’estan fent.

L’objectiu dels dos entrenadors des que s’han fet
càrrec de l’escola és fer veure als nens que és una activitat
esportiva, amb els beneficis que això comporta, però a més a
més que aporta uns valors i una disciplina individual i col.lectiva.
Tots els practicants, tant nens com adults, vénen amb moltes
ganes d’aprendre i de fer esport, a part de donar-los l'oportunitat
de fer relacions fora de les classes, cosa que els facilita que-
dar amb gent per jugar els caps de setmana.

Per als monitors, el més important és aprendre
disfrutant, assimilant la disciplina necessària per anar millorant
a poc a poc. Per això, i de cara a la propera temporada, s’ha
fet la proposta de canviar una mica els horaris per poder do-
nar una millor atenció a cada jugador/a i per poder  ampliar
l’oferta.

Només ens resta convidar-vos a passar per les
nostres instal.lacions per comprovar el bon ambient i les ga-
nes de treballar que tenim.

Diego Giorgi i Gustavo Orozco
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bàsquet  (club esport iu)

Sènior masculí A

En aquests moments de la
temporada, el primer equip del club està
inmers en la lluita de promoció per la
permanència a la 1a Divisió Catalana.

Després d’un relleu
generacional a l’equip, estem dins
d’una etapa importantíssima de
transició, i volem recuperar el nivell que
ens pertoca. Hi ha una mitjana d’edat a
l’equip esperançadora, amb el retorn de
jugadors que s’han format a les
categories inferiors del nostre club,
combinat amb altres jugadors que van
assolir més protagonisme de passades
temporades. L’equip, per problemes
d’acoblament, va iniciar la temporada
per sota de les seves possibilitats reals.
De mica en mica, però, es va agafant el
ritme de la competició i actualment ha
anat donant mostres del seu nivell
competitiu. Comentar que més de la
meitat de jugadors, entrenador inclòs,
som nous i això s’ha notat. Cal dir que
l’experiència està sent molt positiva, i
l’ambient del club envers l’equip és força
enriquidora. Donar les gràcies als
seguidors/res incondicionals de l’equip,
i al grup directiu que ens recolza i ens
dóna la confiança per poder assolir els
objectius marcats.

Marià Yeste, preparador
Dani Mas, preparador ajudant
Montse Fernández, delegada

Sènior masculí B

Avui donaré les gràcies a Déu,
davant vostre, per deixar-me dirigir

l’equip sènior B de les Franqueses.
Gràcies per poder compartir les

vivències i històries personals
d’aquestes grans persones i alhora
jugadors.

Gràcies per poder gaudir del
bàsquet com mai, aplegant esperit
competitiu i tranquil .litat d’esperit.

Gràcies per haver rigut com mai
dintre i fora de la pista.

Per tot això estic joiós, Senyor.
Però aquí no acaben els

agraïments. Gràcies a l’afecció que
aquest any ha superat la massiva
afluència de públic de la temporada
passada. Gràcies parelles, davant els
ulls de déu, per esperonar als meus
“nens” a continuar en l’equip en els
moments de penúria.

També avui ens recordem dels
que falten. Jordi Ortega serà sempre el
guia espiritual de la nostra comunitat.
Que Déu el tingui on és mereixi!

Per tot això, companys, amics,
jugadors del sènior B: OS QUIERO UN
MONTÓN!

Que el nostre àngel de la guarda
ens continuï protegint. Paraula de coach!

Sant Raül & San Miguel

Sots-21 masculí

Equip nou, amb jugadors
provinents d’altres equips, i a categoria
Preferent. Tot i un principi de temporada
molt esperançador, amb victòries
espectaculars, s’ha anat baixant una
mica el rendiment, per assentar-se a la
zona mitja de la taula.

Cal tenir en compte que l’equip

ha tingut problemes de lesions, i
incorporacions d’alguns dels seus
jugadors a l’equip sènior, que és el prin-
cipal objectiu que es va tenir en compte
a l’hora de formar l’equip.

Daniel Mas

Júnior masculí

La temporada del júnior ha estat
marcada per dues fases ben diferents;
una primera lliga on l’equip del nostre
club es va mostrar molt superior als seus
rivals, guanyant TOTS els partits i
aconseguint la primera posició que li
donava accés a la lliga on es trobaven
tots els primers de les altres lligues.

En aquesta segona lliga, amb
equips de nivell més superior, l’equip
s’ha mostrat més irregular, amb alguna
ensopegada no previsible, però
mantenint un bon nivell a la part alta de
la classificació, lluitant fins al final pels
primers llocs de la taula.

Són uns resultats molt
esperançadors de cara al pròxim any,
on el gruix de l’equip passa a la categoria
sots-21, on en el nivell serà molt més
fort.

Volem agrair als jugadors
l’elevada assistència tant a
entrenaments com a partits, i l’intrerés
dipositat, sense deixar-nos als pares
que ens han acompanyat a tots els
desplaçaments i que, per tant, han fet
possible que l’equip tirés endavant.

XIXIBAREXIXI!!!

Guillem Estrada

bàdminton

Arriba el final de la temporada i cal realitzar-ne un
balanç. Com podríem qualificar-la? De transició,
ja que enguany la nostra secció de bàdminton ha
patit diferents problemes que han fet que el ritme

de treball moltes vegades es veiés modificat trencant la gran
progressió que alguns dels nostres jugadors estaven experi-
mentant. A més cal afegir la poca continuïtat d’alguns jugadors
als entrenaments. Però tot i això d’aspectes positius en desta-
quem les noves instal .lacions on es practica bàdminton aquest
any, al nou gimnàs de l'IES Lauro, i la continuïtat de les bones
relacions amb la Federació Catalana de Bàdminton, que ens
va permetre com cada any als inicis de temporada acollir el 1r
Rànquing de Catalunya de la temporada.

Els objectius per a la pròxima temporada són molt
clars, augmentar el nostre grup de jugadors per tenir un bon
planter i disputar les competicions que organitza tant la
Federació com el Consell. Per últim agrair al nostre tècnic,

Paco Barranco, la seva dedicació i constància que fan que el
seu treball sigui exemplar.

Esteban Antequera
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handbol (c lub espor t iu)

Sènior masculí

El sènior masculí d'handbol del
Club Esportiu Les Franqueses va
començar amb molt bones expectatives
a l’inici de la nova temporada, després
d’aconseguir l’ascens a la Segona Ca-
talana. L’arribada de nous jugadors que
van fer canviar la tesi de joc implicava
també el canvi del plantejament dels
entrenament. L’equip va realitzar una
curta pretemporada, però que realment
va ser aprofitada pels jugadors.

Els primers partits no van ser
gaire bons, a causa de la reduïda
preparació i al fet que els equips amb
els que ens enfrontàvem eren d’una
categoria superior, estaven molt més
preparats i tenien més experiència, tot i
que també ens van derrotar equips
recent ascendits. Després d’un canvi
psicològic en els jugadors, bastant
baixos de moral, vam començar a
remuntar una mica de terreny i, fins i tot,
vam fer partits fantàstics i de molta
emoció.

Els problemes van arribar al fi-
nal quan els equips més forts i amb més
dies d’entrenament a les espatlles ens
van fer perdre la ratxa de bons partits i,
el més important, el joc col.lectiu de
l’equip. L’individualisme i els interessos
particulars van ser molt més forts que
els de l’equip i això es va notar en tots
els sentits. Aquesta nova dimensió del
grup va coincidir amb les festes de
Nadal, una època on baixa el rendiment
físic dels jugadors i, a més, va coincidir
amb què alguns dels jugadors tinguessin
problemes laborals i ho haguessin de
deixar. Tot plegat va acabar amb la
renúncia de l’entrenador a seguir
endavant amb un conjunt de jugadors
que tenien uns objectius diferents als
seus.

Però no tot són problemes.
Després d’aquesta ratxa negativa el
sènior masculí va guanyar una sèrie de
partits molt importants i, fins i tot, va
empatar amb el líder de la categoria al
nostre Pavelló Municipal. Però no va ser
suficient per salvar la categoria.

Ara, el que esperem és que
aconseguim els nostres objectius i que
ningú perdi la il.lusió per venir aquí i ju-
gar aquest gran esport que és l’hadbol.
Necessitem aquells jugadors que volen
fer d’un conjunt de persones un equip
amb objectius i il .lusions comuns, els
jugadors que equilibren els seus
interessos particulars amb els propis

d’un col.lectiu que té en la competició el
seu màxim valor.

Per finalitzar voldria donar les
gràcies a tots els que col.laboren i han
col.laborat perquè aquest equip torni a
treballar en positiu.

Moltes gràcies a tothom, i ei! que
ningú perdi aquesta il.lusió!

Eduardo Medina i Dani Pérez

Sènior femení

L’equip sènior femení afrontava
una nova temporada amb el llistó molt
alt. Després d’obtenir el Campionat de
Catalunya l’anterior temporada, les
expectatives per a aquesta eren grans.

Amb dificultats, a causa de
moviments estranys d’altres persones i
clubs, es va poder configurar i, fins i tot,
reforçar la plantilla. Les noves
incorporacions es van adaptar
ràpidament al bon grup d’amigues que
conformen aquest equip i des del primer
dia es va treballar de valent. La categoria
de la 1a Catalana femenina havia elevat
el nivell. Ja no quedaven equips
“ventafocs”. Els nous equips incorporats
a la lliga eren forts i de gran qualitat (dos
d’ells ocupen actualment les primeres
posicions a la classificació) i per tot això
calia fer un esforç important d’adequació
del joc amb les noves jugadores.

Era evident que no seríem l’equip
revelació i sorprenent de l’anterior
campanya i que tothom “esperaria” a les
Franqueses. Així va ser des del
començament de la competició. Es van
perdre alguns partits per manca de
concentració i encert que van donar
força dosis d’inseguretat a l’equip. I ja
se sap que un equip sense confiança
és un equip imprevisible. La posició ac-
tual de cinquenes a la lliga no fa justícia
a aquest grup de grans jugadores.
Penso que hauríem d’estar més
endavant. De fet estem en el camí
d’aconseguir-ho. A falta de quatre partits
per finalitzar la competició, tenim força
possibilitats de quedar dins de les tres
primeres posicions, per poc que
afermem el nostre joc en la línia en la
que s’ha mogut l’equip en les tres últimes
jornades.

Ara les encoratjo a aconseguir-
ho, jugant amb la confiança i la
tranquil .l itat que necessiten i es
mereixen, deixant de banda les
pressions exteriors que hem tingut i que
tindrem. Felicito d’antuvi a aquest equip,

a les veteranes de la temporada ante-
rior i a les noves, tant si ho aconseguim
com si no; per l’esforç, la lluita, l’entrega
i la unió que les ha caracteritzat.

Carles Viñallonga

Juvenil masculí

A priori, aquesta era una
temporada d’ambició, de nous valors,
mètodes i coneixements. En un principi
es va exposar el tema de continuar la
tradició i inscriure l’equip a Segona
Catalana o bé optar per un nou repte
com era el de ser a Primera Catalana
lluitant entre els millors equips.
Finalment, es va arribar a l’acord de fer
un bon treball en equip i intentar donar
la millor imatge possible davant de
qualsevol rival.

Es va fer una curta, però intensa
pretemporada per tal d’arribar al
començament de la competició al màxim
nivell físic. Érem conscients que
necessitàvem més temps per assolir un
bon nivell tàctic i de compenetració en-
tre els jugadors, ja que n’hi havia molts
de nous. Els jugadors van mostrar de
seguida una gran disposició per assolir
ràpidament el seu màxim nivell i per
estar a disposició de l’equip en el
moment que fos necessari.

Va arribar l’inici de la competició
amb l’obejctiu d’intentar quedar entre
els dos primers de grup en la fase
prèvia i així poder accedir a la fase
següent. Els equips que ens van tocar
no van ser gens fàcils. Al grup teníem el
Pardinyes, Tersa Sant Martí-Adrianenc
(C), UE Sant Cugat (A), KH-7 BM
Granollers (B) i el Joventut Collie Mataró
(A). La majoria dels partits van ser d’un
alt nivell de joc i vam mantenir totes les
possibilitats de classificació fins a la pe-
núltima jornada. Però un partit d’aquells
no ens va sortir gens bé i ens va tancar
les portes a la classificació com a
segons de grup, ja que la primera plaça
ja la tenia adjudicada un gran equip com
el Mataró (A), com s’ha demostrat
posteriorment classificant-se per als
sectors d’Espanya en quedar tercers de
Catalunya.

Ja en la següent fase, que era
una fase de repesca, es va notar una
baixada de moral a causa de la gran
decepció pel desenllaç de la fase ante-
rior. En aquesta fase tan sols es
classificava el primer de cada grup i els
dos millors segons. Els equips que ens
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van tocar van ser: Cambrils, Salle Montcada, UE Sant Cugat
(B) i novament el Tersa Sant Martí-Adrianenc (C). Aquesta va
ser una fase marcada per la irregularitat de l’equip en el joc.
Va ser una fase on es va poder veure el millor i el pitjor d’un
equip que, potser per la seva inexperiència en aquesta
categoria, no sabia imposar el seu joc durant els partits. És
per això, que la falta de confiança i continuïtat de l’equip no va
permetre la classificació per a la següent fase.

Actualment estem a la Copa Catalana en un grup format
per equips de gran nivell com són: Liceu Francès (B),
Tarragona, Cambrils, Salle Montcada, Cardedeu i novament
el Tersa Sant Martí-Adrianenc (C). Però en aquesta competició
l’equip ha mostrat un gran canvi i, de ben segur, que tornarà a
ser aquell equip de principi de temporada que feia vibrar l’afició
i que era capaç d’aconseguir la victòria davant de qualsevol

rival.
Per tot això, la nostra valoració general és molt positi-

va, amb uns objectius superats satisfactòriament. També a
nivell de relació d’equip és un gran bloc, ja sigui pels ministage
que es van fer a la platja, per la caminada o pels sopars que
es porten a terme periòdicament. És per aquests motius que
us demanem la màxima entrega i suport per a aquest equip,
per tal d’aconseguir el millor resultat en aquesta competició i,
de ben segur, que aquest equip us agrairà amb espectacle i
bons resultats.

És per això que en representació d’aquest equip us
donem les gràcies a tots els que feu possible que aquest club
segueixi millorant i a tots els que doneu el vostre suport.

Dídac de la Torre i Núria Ortiz

a c t i v i t a t s  de l l eu r e

Gimnàst ica de manteniment per a  adults

Els grups de manteniment, units com sempre, han
demostrat que a part de l’activitat física que desenvolupen,
els uneix la relació social que fa anys que tenen. L’Anna
Pumarola i el Jose M. Matamoros han introduït noves activitats
dirigides com són diferents passos d’aeròbic, sense deixar

de treballar amb activitats del pavelló. Els grups de
manteniment també han començat a disfrutar de les activitats
de piscina, realitzant un cop al mes una activitat d’aiguagim.

SEAE
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Activitat  física per a  la  gent  gran

Aquest els participants en els grups d'activitat física
per a la gent grant han seguit demostrant que no hi ha edat
per seguir disfrutant i començar amb reptes nous, amb gent
nova i amb noves activitats. Els grups de gent gran amb
l’empenta que els caracteritza han seguit desenvolupant les

seves sessions al pavelló, han realitzat caminades amb altres
grups d’altres entitats, i com a novetat, han incorporat una
activitat d’aiguagim a les noves instal.lacions del Complex
Esportiu Municipal Les Franqueses.

SEAE

El Complex Espor t iu Municipal Les Franqueses ja  té  vida

A l’inici de la temporada 2002-2003, l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès va complir un dels reptes més
importants, es van obrir les portes del Complex Esportiu
Municipal Les Franqueses. En aquestes línies es detalla l’èxit
concebut pels habitants de les Franqueses i rodalies, i la gestió
que s’ha anat seguint sempre amb l’objetiu de donar els millors
serveis als abonats i usuaris de la instal.lació.

L’increment d’abonats ha estat exponencial, des de la

Quadre 1.- Evoluci  dels abonats del Complex Esportiu Municipal Les Franqueses

Maig-Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Mar
N” Abonats 200 480 1520 1729 1890 1961 2230 2450
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18 /0 9/0 2: Inauguraci

16/10/02: Inici ll ista d’espera

Incorporaci  i augment  de 
taquil les, act ivit ats,....

Obert ura llista d ’espera

Incorporaci  de mØs activitat s

Campanya d ’inf ormaci  i capt aci  

inauguració del Complex el dia 18 de setembre de 2002, en la
que es va inaugurar amb 480 abonats amb un increment de
1.000 abonats durant el primer mes d’ús de la instal.lació, hem
seguit creixent tot adaptant i/o incorporant novetats.

Tal i com es detalla al Quadre 1, cada dia som més els
que participem dins la instal.lació, el que paral.lelament ha
significat realitzar una sèrie d’actuacions per optimitzar aquesta
instal.lació.

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
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Del gràfic de la pàgina anterior és important la lectura
puntualitzada: la incorporació de nous abonats segueix el ritme
adequat per tal que tant els usuaris com la pròpia instal.lació
s’adaptin. És a dir, s’han donat els marges de temps que hem
considerat oportuns per poder incrementar els usuaris. És sabut
per tots que una novetat sempre crida l’atenció i que a mesura
que  passa el temps, es regularitza l’ús, en aquest cas, els
horaris i espais de la instal .lació que s’utilitzen.

Durant les etapes d’inici, s’han anat realitzant diferents
accions determinades per les necessitats i la tipologia dels
abonats. És important destacar l’ajuda dels propis usuaris en
el moment d’expressar els seus suggeriments. Algunes de
les valoracions i/o suggeriments ja s’han incorporat: augment
de taquilles, incorporació de noves activitats, introducció
d'assecadors per a nens, millores en situacions de
manteniment...  Així mateix, estem a l’espera de l’arribada de
nous materials per a la sala de fitness, amb l’ampliació de
material nous.

Els cursos de natació per a totes les edats han donat
un resultat molt positiu, tant per la superació personal de nous
reptes per als més petits com per als més grans que han
demostrat que no hi ha edat per començar a aprendre i divertir-
se. L’increment de persones interessades a millorar la pròpia

salut i disfrutar tot aprenent a nedar ha significat que durant el
tercer trimestre de l’any s’hagin augmentat les places i els
cursos.

Les escoles municipals de les Franqueses del Vallès
han estat els primers centres educatius a disfrutar de les
activitats aquàtiques escolars. Un total de 196 alumnes dels
CEIP Joan Sanpera i CEIP Bellavista-Joan Camps estan
aprenent a nedar al Complex Esportiu Municipal Les
Franqueses. Així mateix, les escoles bressol “Massagran” i
“Les Tres Bessones” han començat amb un total de 23
alumnes de 2 i 3 anys.

Des d’aquestes línies recordem a tots els residents de
les Franqueses que, com a membres de la població, són els
beneficiats directes del Complex Esportiu Municipal Les
Franqueses, el que significa que accedeixen de forma directa
a ser abonats de la instal.lació.

Un cop més, agraïm a totes aquelles persones que
ens fan arribar els seus suggeriments per tal de seguir millorant
el servei. Assolir la confiança dels usuaris i abonats és el que
evidentment volem aconseguir, “fent Esport, fent Salut”.

SEAE

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
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La paraula ioga està carregada de molts continguts i
es pot definir de moltes maneres. Unes de les més antigues
difinicions i més importants són:

– Moure's d'una situació a l'altra.
– Entendre alguna cosa que no havíem entès.
– Obtenir alguna cosa que no teníem.
En la pràctica del ioga es fa una progressió des d'on

som ara cap a un punt o una situació nova.
Els elements a tenir presents en una pràctica són: on

som, on anem, de quants mitjans disposem.
La noció de progressió porta implícita la suposició que

és possible progressar, que totes les coses estan subjectes a
canvi, però la progressió ha de ser gradual, sense salts, si no
més aviat pot esdevenir una regressió.

Volem conèixer o arribar a alguna cosa, que ja és aquí,
però que no està disponible, que no sabem com utilitzar-la.
La progressió també és un procés d'aprenentatge.

El ioga reconeix que hi ha també alguna cosa dins
nostre que obstrueix la intel.ligència i impedeix el progrés. El
que s'ha de fer és suprimir allò que ens impedeix avançar.

El tai-txi és l'art més popular de la Xina amb moltes
persones que ho practiquen a primera hora del matí en els
parcs de les ciutats per afrontar la jornada de treball amb
energia i a la tarda per relaxar el cos de tensions amb l'últim
raig de llum. Aquest tipus d'exercicis són molt beneficiosos
per al cos: redueixen l'estrés, i milloren el funcionament del
sistema respiratori, circulatori i cardiovascular. A més a més,
per la forma de treballar els diferents exercicis també es millora
la força muscular i la confiança en el nostre equilibri.

Després de fer una relació de totes les coses bones
que aporta la pràctica d'aquest art-esport, només ens queda
esperar la vostra visita per tal de mostrar-vos in situ els seus
benificis. Gràcies a tota aquella gent que durant el present
curs han volgut compartir amb nosaltres el seu temps i la
nostra il .lusió a practicar el tai-txi.

Toni Camps

Tai-tx i, curs 2001-2002

Actualment, en la XII edició del Torneig de Futbol Sala,
i a manca de 5 jornades per al final la classificació final, enca-
ra no està definida la classificació final, amb la qual cosa és di-
fícil de preveure un futur guanyador. Amb tot, l’equip amb més
possibilitats és l'AVV Bellavista, guanyador l’edició anterior.

El sistema de competició s’ha vist modificat, lligueta
regular a dues voltes tots contra tots establint una classificació
final.

En aquesta edició s’ha inclòs per primera vegada
l’edició de la Copa de la Lliga, competició curta que proclamarà
un campió de la Copa de la Lliga, aconseguint una motivació
extra per a tots els participants.

Per últim agrair la gran serietat i responsabilitat del
col.lectiu arbitral, fet que ha motivat que el funcionament de la
competició fos perfecte.

Encoratjar i animar a tots els equips que han jugat
aquesta edició a participar en l’edició de l’any vinent.

XII  Torneig de futbol sala de lleure Equips participants: AVV Bellavista, FS Coty Astor,
ACC, FS Bar Punta Umbria, Curvados Granollers, FS Bosch,
FS Drunk Boys, FS Construcciones Saez, FS Cazadores, Bar-
Rte Anfora, SPD Societat de Pescadors, Centre Esportiu
Cardedeu, Rude Boys, Bar-Rte Canovellas.

Bones vacances!!!
Esteban Antequera

Aquest és el principi bàsic que apliquem a la pràctica
d'exercicis senzills i respiracions quan fem la nostra pràctica
quotidiana.

Josep Murtra
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a c t i v i t a t s  punt ua l s

XVII I  Diada del Joc i de l'Esport

El 22 de juny de 2002 es va celebrar la XVIII Diada del
Joc i de l’Esport al carrer de Tagamanent cantonada amb el
CEIP Joan Sanpera, un acte amb què cada any el Patronat
Municipal d’Esports tanca la temporada de les activitats
anuals. Aquest canvi d’ubicació es va fer per apropar i donar
a conèixer als ciutadans de les Franqueses les activitats que
s’organitzen des del PME.

A la jornada, a la qual van assistir uns 200 esportistes,
es van fer partits de 3 x 3 de bàsquet, 4 x 4 d’handbol, futbol 7,
bàdminton, escacs, i es va practicar el tir amb arc. A més,
també hi havia inflables i llits elàstics. Al migdia, es va entre-
gar una bossa d’obsequis a tots els participants, així com els
trofeus de les competicions.

Esteban Antequera

Cloenda act ivitats de lleure del PME

El 28 de juny de 2002 va tenir lloc l'acte de cloenda de
les activitats de lleure que organitza el Patronat Municipal
d'Esports. L'acte es va fer a les 20 h a la zona esportiva muni-
cipal de Corró d'Amunt i va comptar amb la participació d'unes
cent persones provinents dels grups d'Activitat Física per a la
Gent Gran, Activitat Física per a Adults, Tai-txi, Ioga i Escola
Municipal de Tennis.

L'activitat va consistir en un refrigeri i l'entrega
d'obsequis per a tots els assistents, i va comptar amb la
presència de l'alcalde de les Franqueses, Francesc Torné, i
el regidor d'Esports, Josep M. Dia.

Mar Sánchez

XVI Cursa de Fons de Bellavista

El 30 de juny de 2002 es va disputar la XVI Cursa
Popular de Bellavista, organitzada per l’AE Grup Fondistes
Bellavista, amb la col.laboració del PME. La cursa, que va
comptar amb la participació d’uns cinc-cents atletes, la va
guanyar en categoria masculina Francesc Marsol, de Vic, i en
categoria femenina, María Rincón, de Barcelona. El segon
classificat masculí va ser Cristian Plaza, de la Llagosta, i el
tercer, Joan Prat, de Badalona. En dones, la segona va ser
María Ángeles García, del CN Caldes, i la tercera, Laura Mar-

zo, també del CN Caldes.
Els primers classificats en les quatre categories infantils

van ser Javi Carmona, de Mataró, Elena Montoya i Daniel
Ferran, de Barcelona, i Cristina Laprea, del CN Caldes.

Mar Sánchez

VII  Open de Tennis

Els mesos de juny i juliol de 2002 es va celebrar la
setena edició de l'Open de Tennis de les Franqueses a les
pistes municipals de tennis. Aquest torneig, organitzat pel
Patronat Municipal d'Esports amb la col.laboració del Club
Tennis Les Franqueses, es va disputar en la modalitat
d'individuals amb un total de 23 participants.

La classificació final va ser la següent:
–Campió: Sebastián Hernández.
–Subcampió: Enric Ciervo.
–Campió consolació: Jordi Ampurdanès.
–Subcampió consolació: Marc Ricard.
L'entrega de trofeus als campions i d'obsequis als

participants es va fer dissabte, 6 de juliol, amb l'assistència
del regidor d'Esports, Josep M. Dia.

Esteban Antequera

Mulla 't  per l'esclerosi múlt iple

El 7 de juliol de 2002 les Franqueses es va sumar a la
campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple, cedint les piscines
municipals d’estiu perquè unes seixanta persones nedessin
el màxim de metres possibles en favor de l’estudi d’aquesta
greu malaltia. En total es van fer 25.600 metres i es van vendre
productes commemoratius per valor de 156 euros.

Josep Campaña

VII  Nit  de l'Espor t

Giacomo Corso, del Club de Tir amb Arc Les
Franqueses, i Laura Merlos, de l’Associació Kick Boxing Muay
Thaï, van resultar guanyadors en la categoria sènior del premi
als millors esportistes de les Franqueses de la temporada
2001-2002. El lliurament de premis va tenir lloc el 12 de juliol

(Passa a la pàgina 29)
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Pr o j ec t es  de f u t u r
PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Projecte per a la  instal·lació de gespa ar t ific ia l a l camp de futbol municipal

Projecte de la  pista poliesport iva semicoberta al costat  del pavelló
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Pr o j ec t es  de f u t u r
PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Projecte de reordenació de la  zona espor t iva municipal de Corró d'Avall
(2a fase: trasllat  pistes de tennis, ampliació aparcament i construcció pistes de pàdel)

Projecte de la  pista poliesport iva semicoberta al costat  del pavelló
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Pr o j ec t es  de f u t u r
PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Projecte de remodelació de la  zona espor t iva de Llerona

Projecte de remodelació de la  zona espor t iva municipal de Cor ró d'Amunt
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28 Pr ojec t es de f ut ur

El 27 de gener de 2003 al vespre es va presentar
a la sala d'actes del Centre de Recursos Agraris el Pla
director d'equipaments esportius de les Franqueses del
Vallès. L'acte va comptar amb l'assistència de cinquanta
persones, entre les quals hi havia l'alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, i el regidor d'Esports, Josep
M. Dia.

Aquest estudi, que va encarregar el Patronat
Municipal d’Esports a l’empresa Century Invest 2000, S.L.
i que té un cost de 7.813,16 euros, fa una anàlisi actual
del sistema esportiu local tenint en compte la població
franquesina. Cal dir que el Ple de l’Ajuntament del dia 27
de març va aprovar aquest pla.

Aquest treball també analitza les infraestructures

esportives actuals del municipi i planteja propostes
estratègiques quant a equipaments i espais, organització
i ofertes d’activitats i serveis esportius a les Franqueses
del Vallès. Per últim, l’estudi conclou amb una valoració
econòmica aproximada de les futures propostes
d’inversions a realitzar en equipaments i la seva
temporització en l’horitzó fixat a l’any 2011.

Algunes d'aquestes propostes d'inversió futures
són la instal.lació de gespa artificial al camp de futbol
municipal de Corró d'Avall, la construcció de la pista
poliesportiva semicoberta i de les pistes de tennis i pàdel
al Complex Esportiu Municipal de Corró d'Avall, o els
projectes de remodelació de la zona esportiva municipal
de Corró d'Amunt i de la zona esportiva de Llerona.
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XII  Torneig de les 12 hores de
bàsquet  de La Perestroika

Hebel Sport va ser l’equip guanyador de la 12a edició
de les 12 hores de bàsquet que cada any organitza l’AE La
Perestroika. El torneig, que va comptar amb la participació de
vuit equips, es va disputar el 13 de juliol de 2002 al Pavelló
Poliesportiu Municipal. La classificació final va ser la següent:
1.Hebel Sport; 2.Infantil B; 3.Falty Towers; 4.Surriana; 5.Peña
Verde; 6.La Perestroika; 7.La mochila de Rullán; 8.Òptica
Maestre.

Cal destacar que l'any 2002, l'Associació Esportiva La
Perestroika commemorava els 15 anys de la seva fundació.

Mar Sánchez

de 2002 al restaurant Can Pagès Vell de l’Ametlla del Vallès,
en el sopar-festa de la Nit de l’Esport que va reunir unes tres-
centes persones i que des de fa set anys organitza el Patronat
Municipal d’Esports per reconèixer els mèrits individuals i
col.lectius dels esportistes franquesins.

Els premiats com a millors esportistes en la resta de
categories van ser els següents: juvenil masculí: José Car-
los Bernabé, del CF Bellavista-Milan; juvenil femení: Lorena
Cobo, del CE Les Franqueses; cadet masculí: Raül Galo, del
Club de Tir amb Arc; cadet femení: Meritxell Pérez, del Club
Natació Granollers; infantil masculí: Cristian Castillo, del Club
Shiho Wari; infantil femení: Carla Bellavista, de la secció de
bàsquet del PME; aleví masculí: Saül Guerrero, del Club Shiho
Wari; aleví femení: Agnès Sales, del CN Granollers; benjamí
masculí: Albert Campaña, de la secció de bàsquet del PME;
benjamí femení: Sandra Rodríguez, del CF Bellavista-Milan.

Van assistir a l’acte Francesc Torné, alcalde de les
Franqueses del Vallès, Josep M. Dia, regidor d’Esports, així
com diversos membres de l’equip de govern municipal, Luis
Miguel Santillana, exjugador de bàsquet del FC Barcelona i
del Joventut de Badalona, Mònica Amat, responsable territo-
rial de les comarques de Barcelona de la Secretaria General
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, i Antoni Tobeña,
coordinador de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelo-
na.

Josep Campaña

I Torneig de Futbol-7  d'est iu

L'estiu de l'any passat va ser el primer que el PME
organitzava un Torneig de Futbol-7 d’Estiu i la valoració final
ha estat molt positiva. Davant el gran nombre d’equips de futbol
que hi ha al nostre municipi, aquest torneig es va crear per
donar cabuda a tots els equips i per dinamitzar les instal.lacions
esportives del municipi.

L’edició de 2002 va comptar amb la participació dels
següents equips: CD Corró d’Avall, FS Cazadores, Bar-Rte
Anfora, Los 10 “f”, FS Construcciones Rezogar, Los Malaguitas
i US Corró d’Amunt, que van jugar els seus partits a la zona
esportiva municipal de Corró d’Amunt.

El sistema de competició va consistir en una lligueta a
una volta, i a partir d’aquí es van fer dos grups de competició:
el grup A (del 1r al 4t) i el grup B (del 5è al 7è) per equilibrar el
nivell dels equips i no perdre l’esperit competitiu del torneig. El
guanyador d’aquesta edició va ser l’equip CD Corró d’Avall.

Esteban Antequera

VII  Torneig de Futbol Sala d'est iu

En l’edició de l'estiu de 2002 la nota característica va
ser el gran nivell esportiu dels equips així com l’emoció i
l’esportivitat de tots els encontres, fets que han motivat que el
nostre torneig agafi un cert prestigi dintre dels diferents torneigs
que s’organitzen al mes de juliol als municipis de les rodalies.
Els equips participants van ser: Rte-Pizzeria Avenida, FS Cons-
trucciones Llamazares, Hersa-GRZ, FS El Barrio, FS Núvies
d’Or, FS Crimetat, Los Malaguitas, Bocactoria, Granollers
Telefonia, Corró d’Avall, Submarins i Inèdits.

Els tres primers classificats i el campió, Rte-Pizzeria
Avenida, van gaudir de premis esportius i econòmics. A nivell
individual cal destacar en la figura de màxim golejador Manolo
Parralo i com a porter menys golejat Daniel Asensio.

A nivell d’organització, el torneig va pujar un esglaó
més ja que incorporant una nova figura de responsable de
pista es van evitar problemes d’altres edicions. Aquest fet
conjuntament amb l’esperit esportiu del torneig va fer que
l’edició fos un èxit. Sense més us esperem en una nova edició
del Torneig d’estiu amb noves emocions, nous equips, nous
premis…

Esteban Antequera

Activitats espor t ives de la
Festa Major de Corró d'Avall'02

Un any més, el PME ha col.laborat en l’organització de
les diferents activitats esportives que es van dur a terme durant
la Festa Major de Corró d’Avall, el 14 i 15 de setembre de
2002. Així, es van celebrar els tradicionals torneigs 3 x 3 de
bàsquet i 4 x 4 d’handbol amb un total de 83 participants.
També es va disputar el torneig de petanca, amb 90 inscrits, i
el torneig de tennis, amb 16 jugadors.

Pel que fa al de futbol sala, la classificació va ser la
següent: 1. ACC; 2. AVV Bellavista; 3. FS Tata Caçadors; 4. FS
Caçadors. També es va disputar el tradicional partit de futbol
de veterans entre el CF Bellavista-Milan i el CF Les Franqueses.

Esteban Antequera

(Ve de la pàgina 24)
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Jornada de Kick-Boxing Muay-Thaï

El 6 d’octubre de 2002 a la tarda va tenir lloc al Pavelló
Poliesportiu Municipal de les Franqueses la Jornada de Kick
Boxing Muay Thaï. En total es van disputar sis combats
amateurs i un de professional. La vetllada, a la qual van assistir
unes 500 persones, la va organitzar l’Associació Femenina
Kick Boxing Muay Thaï Les Franqueses, amb la col.laboració
del Patronat Municipal d’Esports.

Pel que fa al combat professional, José A. Merlos, de
l’Okamy-Shin Les Franqueses, va guanyar per punts Óscar,
de Navarra. En els combats amateurs, Esteban Ruiz, de la

I  Rànquing de Bàdminton de
Catalunya

El 20 d’octubre de 2002 al matí es va disputar a les
Franqueses la tercera edició del 1r Rànquing de Bàdminton
de Catalunya de la present temporada, amb la participació de
vuitanta jugadors. Aquest esdeveniment esportiu, organitzat
pel Patronat Municipal d’Esports i la Federació Catalana de
Bàdminton, va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de
les Franqueses i es van disputar un total de 130 partits dividits
en 9 modalitats, totes elles de diferent nivell. Els resultats
esportius més destacats van ser els següents:

–Campió individual masculí de la categoria A: Alberto
Hernández (CN Poblenou).

–Campiona individual femení de la categoria A: Cristina
Hernández (CN Poblenou).

–Campió individual masculí de la categoria B: Ignasi
Saladrigas (CESIB La Garriga).

–Campiona individual femení de la categoria B: Sabrina
Martínez (CESIB La Garriga).

Mar Sánchez

Festa dels Jocs

Cinquanta nens i nenes que fan esport a les Franqueses
del Vallès van participar el 20 d’octubre de 2002 a la Festa
dels Jocs que va tenir lloc al Palau Sant Jordi de Barcelona
per inaugurar la temporada 2002-2003 dels Jocs Escolars de
Catalunya.

Els nens i nenes que hi van assistir pertanyen a les
categories benjamí i aleví de l’Escola Esportiva Municipal i
del CF Bellavista-Milan i van poder jugar diferents partits
d’handbol, bàsquet i futbol, així com divertir-se amb diversos

IV Torneig de Futbol Sergi Barjuan

El 25 de setembre de 2002 al vespre es va disputar la
final del IV Torneig de futbol Sergi Barjuan al camp de futbol
municipal de Corró d’Avall. La classificació final va ser la
següent: 1. Juvenil A del FC Barcelona; 2. EC Granollers; 3.
CE Llerona. Aquest darrer equip va guanyar-se el dret a parti-
cipar en aquesta final gràcies a imposar-se en el torneig preli-
minar als equips del CF Bellavista-Milan i el CF Les Franque-
ses.

A banda d’aquests dos triangulars, també es va dispu-
tar un altre torneig, el 21 i 22 de setembre, entre els equips de
lleure del municipi, que va guanyar el CF Joventut Llerona.
La resta de participants en aquest torneig van ser el CF Peña
Los Amigos, l’AE Ramassà, el CF Societat de Pescadors, el
CD Corró d’Avall i la US Corró d’Amunt.

Enguany, el franquesí Sergi Barjuan, actual jugador
de l’Atlético de Madrid, va col.laborar amb l’aportació de trofeus
i materials esportius per valor de 2.400 euros, que es van
repartir entre els equips del municipi segons el lloc en què
van quedar classificats. D’altra banda, Sergi Galbany, del CE
Llerona, i Alberto Garcia, del Barça, van rebre un obsequi
com a màxim golejador i com a porter menys golejat,
respectivament.

A l’entrega de premis hi van assistir l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M.
Dia, així com els també regidors Francesc Colomé i Rosa
Colomé, i Joan Barjuan, en representació del seu fill Sergi.

Josep Campaña

Llagosta, va guanyar Jordi Ronchera, del Darton de
l’Hospitalet; Rubén Obama, del Darton de l’Hospitalet, va
vèncer per KO Miquel Martínez, de l’Okamy-Shin Les
Franqueses; Laura Merlos, de l’Okamy-Shin Les Franqueses,
va guanyar per punts Maribel Sousa, de Badalona; i pel que
fa als enfrontaments entre Miquel Silva i Javier Ruiz, Toni
Cabrera i Ramon Costa, i Jesús Pellicer i Luis Alvarado, van
acabar en combat nul.

Josep Campaña
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Presentació dels equips de l'Escola Esport iva Municipal

El 17 de novembre de 2002 al matí al Pavelló Polies-
portiu va tenir lloc la presentació dels equips que formen part
de l’Escola Esportiva Municipal del Patronat Municipal
d’Esports. De les 10.30 a les 11.15 h els 170 nens i nenes
assistents van fer un circuit de bàsquet i handbol i partits de
bàdminton.

Posteriorment es va fer la tradicional desfilada i una
fotografia conjunta amb els integrants dels 16 equips de l’Escola

inflables.
La jornada va acabar amb una macroactivitat d’aeròbic

i amb l’entrega d’una motxilla commemorativa d’aquest
esdeveniment.

Esteban Antequera

Inauguració del Complex Esport iu
Municipal

El conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Artur
Mas, el conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, el diputat-
president de l’Àrea d’Esports de la Diputació, l’alcalde de les

Franqueses del Vallès, Francesc Torné, i el regidor d’Esports,
Josep M. Dia, van inaugurar el 9 de novembre de 2002, a la 1
del migdia, el nou Complex Esportiu Municipal de les Fran-
queses. A banda dels parlaments de les autoritats i d’una visi-
ta per les instal.lacions, l’acte d’inauguració va incloure una
exhibició de natació sincronitzada a càrrec del Club Natació
Granollers.

El Complex Esportiu Municipal de les Franqueses cons-
ta de les piscines d’estiu, les pistes de tennis i el flamant nou
edifici de les piscines cobertes, que té, a banda de les dues
piscines climatitzades, sauna, banyera d’hidromassatge, zona
de banys de vapor, sala de fitness, sala polivalent d’activitats
dirigides, aula de formació-sala de conferències, servei muni-
cipal de medicina esportiva i servei municipal de fisioteràpia
de l’esport, bar-restaurant i les oficines del Patronat Municipal
d’Esports.

Durant el mes de setembre es van fer unes quatre mil
visites guiades a l’edifici de les piscines cobertes, mentre que
fins a mitjan octubre 2.232 persones van provar gratuïtament
les instal.lacions gràcies a les invitacions que va enviar
l’Ajuntament a cada casa del municipi. Des de la seva obertu-
ra, la franja horària de màxima afluència d’usuaris ha estat de
dilluns a divendres, de les 19 a les 21 h. Cal dir també que
actualment s’hi estan fent divuit cursos de natació amb un to-
tal de 314 alumnes.

L’opinió que té la gent que ha provat les instal.lacions
del nou complex és molt bona i valora molt positivament la
posada en marxa del nou equipament esportiu.

Mar Sánchez

Esportiva Municipal i els seus monitors. Per acabar l'acte, el
Patronat Municipal d'Esports va organitzar un petit refrigeri per
a tots els assistents.

L’acte va comptar amb la presència del president del
Patronat Municipal d’Esports, Josep M. Dia, i del vicepresident,
Francesc Colomé.

Josep Campaña
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Conferència d'Aito García Reneses

Seixanta persones van omplir la sala d’actes del Cen-
tre Cultural Can Ganduxer el passat 19 de novembre de 2002
per sentir la xerrada de l’exentrenador del FC Barcelona Aito
García Reneses, que va organitzar el Patronat Municipal
d’Esports amb la col.laboració del Consell Esportiu Comar-
cal. La majoria dels assistents eren entrenadors de diferents
clubs de bàsquet del Vallès Oriental i de comarques veïnes. A

GAS-OIL C
CALEFACCIÓ I INDUSTRIAL

BONA QUALITAT I PREU

Ctra. Nova, 37
Tels. 93 871 46 31 - 93 849 57 50

Fax 93 860 53 51
08530 LA GARRIGA

SERVEI A DOMICILI

DISTRIBUÏDOR COMERCIAL

Cloenda de Nadal de l'Escola
Esport iva Municipal

L'última setmana d'entrenaments abans de Nadal van
tenir lloc les cloendes de l'Escola Esportiva Municipal, del 16
al 20 de desembre de 2002. El Patronat ofereix un refrigeri a
tots els grups de l'EEM: psicomotricitat, prebenjamí, handbol,
bàsquet i bàdminton. Un cop acaben l'entrenament, s'ofereix
un piscolabis a tots els nens i nenes amb l'objectiu de
començar l'ambient nadalenc i felicitar l'any nou.

En aquesta edició es va obsequiar a tots els participants
de les activitats amb una postal de nadal i un calendari amb
les fotos de totes les instal.lacions esportives del municipi. A
més, el dia 17 es va fer el tradicional esmorzar amb el grup
d'activitat física per a la gent gran. Enguany també es va fer la
cloenda d'un torneig per als nens de l'Escola Municipal de
Tennis, que va finalitzar amb un refrigeri i l'entrega d'obsequis.

Josep Campaña

Cicle de caminades de gent  gran

El 17 de desembre de 2002 es va cloure a Molins de
Rei el Cicle de caminades per a la gent gran, en el qual hi
participa sempre un grup de les Franqueses i que organitza
la Diputació de Barcelona i el Grup Excursionista Cordada.
Durant l’any passat, a banda d’aquesta darrera a Molins de
Rei, es van fer sortides a Montesquiu (15 d’abril), a la Serra
de l’Obac (28 de maig), a Sitges (16 d’octubre) i a Sant Celoni
(14 de novembre).

Josep Campaña

més, l’acte també va comptar amb l’assistència de l’alcalde
de les Franqueses, Francesc Torné, del regidor d’Esports,
Josep M. Dia, i de Santi Jané, del Consell Esportiu Comarcal.

En la seva conferència, Aito García Reneses va fer
una repassada a la seva trajectòria com a jugador i entrena-
dor. En el col.loqui posterior, els assistents li van fer preguntes
relacionades amb la formació de jugadors i amb la seva eta-
pa com a entrenador d’elit del primer equip de bàsquet del
Futbol Club Barcelona. Aito García Reneses va contar diferents
anècdotes de la seva àmplia carrera que van servir per il.lustrar
les seves respostes.

Esteban Antequera
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Fotoestudi LA ROCA - Tel. Fax 93 842 25 27
C/ Espronceda, 69 - 08530 La Roca

E-mail: fotoestudila roca@te le line .es

Fotografia  SARA M. - Tel. Fax 93 849 38 09
Pso.Andalucía, 1  - 08521 Les Franqueses

E-mail: saramfotografía@te le line .es
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Campionat  de Catalunya de Kyus

Els karateques del Club Shiho Wari de les Franqueses
van fer un molt bon paper al Campionat de Catalunya de
Kyus celebrat el 22 de desembre de 2002 al pavelló del Club
Bàsquet Granollers. Més de cinc-cents van ser els esportistes
que van participar en aquest campionat, que va comptar amb
l’assistència de molt públic.

Els resultats més rellevants dels karateques del Club
Shiho Wari van ser els següents: medalla d’or: Antzo Loren
(kata infantil) i Luis Miguel Plaza (kumite infantil); medalla de
plata: Saúl Guerrero (kumite infantil); medalla de bronze: Núria
Marín (juvenil kata), Cristian Castillo (kumite juvenil), Adrián
Adame (infantil kata), Marc Alcalá (aleví kata) i Dani Resina
(kumite infantil).

Esteban Antequera

Esquiada de Nadal'02

L’esquiada de Nadal que organitza cada any el
Patronat Municipal d’Esports del 27 al 29 de desembre, va
comptar enguany amb un total de 38 participants. Durant
l’estada, es va poder gaudir de molt bona neu a les estacions
de Porté-Puymorens i de Puigmal, fet que va suposar que
l’activitat es desenvolupés amb condicions òptimes.

Els participants d’aquesta sortida van poder millorar el
seu nivell gràcies a les dues hores diàries de classes per a
diferents nivells i modalitats (snow i esquí alpí).

Esteban Antequera

XI Cros Escolar i VI I I  Cros Popular

El 25 de gener de 2003 va tenir lloc a la finca Can Sala-
Nissan de Corró d’Amunt l’11è Cros Escolar i el 8è Cros Popu-

Es presenta el projecte per instal·lar
gespa art ific ia l a l camp de futbol

El 23 de desembre de 2002, a les 20 h, al Centre de
Recursos Agraris va tenir lloc la presentació del projecte per
instal.lar gespa artificial al camp de futbol municipal de Corró
d'Avall. Aquest acte anava adreçat als membres de les entitats
esportives del municipi que actualment són usuàries del camp
de futbol, entitats que van donar el seu suport al projecte pels
grans beneficis que representa per a la pràctica del futbol
disposar d'un terreny de joc en condicions. El projecte, de l'ar-
quitecte Jordi Parcerisas, té un pressupost de 689.692 euros,
i també inclou la millora de les banquetes dels equips i el
reforçament de la tanca perimetral de la part superior del camp.

Josep Campaña
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lar de les Franqueses que organitza cada any el Patronat
Municipal d’Esports amb una gran participació d’atletes. Al Cros
Escolar hi van participar 460 corredors i al Cros Popular, 80, el
que fan un total de 540, rècord de participació des que es fa a
la finca Can Sala.

El Cros Escolar es va desenvolupar de 10 a 12 del
migdia, i el Popular, a les 12.10 h. A les 13.15 h hi va haver
l’entrega de premis amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M.
Dia, i Santi Jané, del Consell Esportiu Comarcal. La classifi-
cació final va ser la següent:

CLASSIFICACIÓ CROS ESCOLAR:
Cadet masculí: 1. Daniel Sánchez (CA Canovelles), 2. Robert
Díez (CA Sant Celoni); 3. Mohamed M’Simar (CA Canovelles).
1r Equips: CA Canovelles. Cadet femení: 1. Andrea Díez (CA
Sant Celoni), 2. Noelia López (PME Les Franqueses), 3. Lu-
cía Domene (PME Les Franqueses). 1r Equips: PME Les
Franqueses. Infantil masculí: Sergio Torres (CA Canovelles),
2. Joan Castiñeira (IES Blancafort), 3. Yassim Chouiguet (CA
Canovelles). 1r Equips: CA Canovelles. Infantil femení: 1.

XII  Mit ja  Marató

Com cada any, la Mitja Marató Granollers-La Garriga-
Les Franqueses va passar pel nostre municipi. Enguany es
va celebrar el 2 de febrer de 2003, amb una participació de
4.400 atletes dels quals el guanyador va ser el kenyà  Benson
Cherono amb un temps d’1h 03m 25s.

El Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses hi
va aportar 22 voluntaris, a banda del personal de la Policia
Local, que van realitzar tasques de control i seguretat de la
cursa.

Josep Campaña

triunf

C/ Pompeu Fabra, 15
Tel./Fax 93 870 55 28
08400 GRANOLLERS

Tel. mòbil
629 57 50 60

C/ Gravina, 44
Tel./Fax 93 799 48 52
08302 MATARÓ

METALLS SIMBÒLICS
I ESPORTIUS

TROFEUS - COPES

MEDALLES - PINS

PLAQUES HOMENATGE

CLAUERS PUBLICITARIS

OBJECTES ANIVERSARIS

BANDERINS

CAMISETES ESTAMPADES

EQUIPACIONS ESPORTIVES
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Fátima Zeout (CA Montornès), 2. Olaya Vicente (CA Mollet), 3.
Laura Martínez (CA Montornès). 1r Equips: IES Blancafort.
Aleví masculí: 1.Sergio Martínez (CA Canovelles), 2. Cristian
Olivenza (CA Canovelles), 3. Àngel Juárez (CA Montornès).
1r Equips: CA Montornès. Aleví femení: 1. Alba Alcarria (CA
Sant Celoni), 2. Júlia Almor (CEIP Tagamanent), 3. Marta Ruiz
(CA Sant Celoni). 1r Equips: CA Granollers. Benjamí masculí:
1. Adrián Galín (CA Sant Celoni), 2. Eugeni Gil (CA Granollers),
3. Maurici Fradera (CEIP Pinetons). 1r Equips: CEIP Joan
Sanpera. Benjamí femení: 1. Ana Olea (CA Canovelles), 2.
Foriah Ahdadou (CEIP Puiggraciós), 3. Judith Guasch (CA
Canovelles). 1r Equips: CEIP Puiggraciós. Prebenjamí
masculí: 1. Carlos Galán (CA Canovelles), 2. Juan Arias (CA
Canovelles), 3. Aaron Segura (CEIP Puiggraciós). 1r Equips:
CEIP Puiggraciós. Prebenjamí femení: 1. Caterin Fradera
(CEIP Pinetons), 2. Damarís Díaz (CA Mollet), 3. Maria Gil (CA
Granollers). 1r Equips: CEIP Puiggraciós.

CLASSIFICACIÓ CROS POPULAR:
Masculí: 1. Alfonso Guillén (CA Canovelles), 2. Antonio Rome-
ro (Grup Fondistes Bellavista), 3. Marc Egea (CA Canovelles).
Femení: 1. Neus Asensio, 2. Anna Riera, 3. M. Teresa Godall.

Mar Sánchez
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Jornada de promoció de bàdminton

El 8 de febrer de 2003 va tenir lloc al Pavelló Po-
liesportiu la Jornada de promoció de bàdminton, que cada
temporada organitza el PME. Aquesta jornada forma part d’un
programa de promoció dels esports que, tot i estar integrats
en la vida esportiva, tenen poc número de participants.

En aquesta ocasió es va comptar amb una important
participació (60 nois i noies), la majoria dels quals provenien
de l’IES Lauro. La jornada va començar a les 10 del matí amb
una breu explicació teòrica i després va continuar amb la
pràctica sobre aspectes tècnics, finalitzant amb partits entre
els assistents.

En acabar la jornada, el PME va oferir a tots els
participants un refrigeri. Cal destacar la col.laboració de Jordi
Plana, professor de l’IES Lauro, en aquesta jornada.

Esteban Antequera

•  COCINAS •  MUEBLES A MEDIDA •  PUERTAS PASO •
•  PUERTAS ENTRADA •  MUEBLES BAÑO •  PARQUETS •

•  EQUIPAMIENTOS TIENDAS •  EQUIPAMIENTOS EMPRESA •
•  MAMPARAS DIVISORIAS DE OFICINA •  PLADUR •

•  FALSOS TECHOS •  TECHOS ALUMINIO •
C/  del Bosc, 9  - Tel. 9 3  849  4 7  17  - Fax 93  8 46  38  53  - Bellavista - 08520  Les Franqueses del Vallès

Ca m piona t  de  Ca t a lunya  de  bà dm int on

El 16 de febrer de 2003 va tenir lloc al pavelló
poliesportiu municipal de les Franqueses el Campionat de
Catalunya de Bàdminton. Aquesta competició, organitzada per
la Federació Catalana de Bàdminton amb la col.laboració del
Patronat Municipal d’Esports, es va desenvolupar des de les 9
del matí fins a les 5 de la tarda. Els guanyadors de les diferents
categories van ser els següents:

–Individual masculí absolut (16 participants): Abel
Hernández, Creu Blanca CN Poblenou.

–Individual femení absolut (12 participants): Cristina
Hernández, Creu Blanca CN Poblenou.

–Dobles masculí absolut (15 participants): Alberto
Fernández i J.M. González, Bàdminton Granollers-AGE.

–Dobles femení absolut (6 participants): Anabel
Carrasco, Bàdminton Bellaterra, i Míriam Sánchez, Bàdminton
Granollers-AGE.

–Dobles mixtos absolut (14 participants): Abel

Hernández i Cristina Hernández, Creu Blanca CN Poblenou.
–Individual masculí infantil (8 participants): Víctor

Redondo, CESIB La Garriga.
–Individual femení infantil (3 participants): Noelia

Pachón, Bàdminton Granollers-AGE.
–Dobles masculí infantil (8 participants): Paul Suárez i

Víctor Redondo, CESIB La Garriga.
–Dobles femení infantil (4 participants): Cristina Fuentes

i Noelia Pachón, Bàdminton Granollers-AGE.
–Dobles mixtos infantil (4 participants): Marc Gallardo

i Cristina Fuentes, Bàdminton Granollers-AGE.
–Individual masculí aleví (10 participants): Sergio

Iglesias, Bàdminton Granollers-AGE.
–Individual femení aleví (8 participants): Núria Prat,

Creu Blanca CN Poblenou.
–Dobles femení aleví (4 participants): Marta Flo i Núria

Prat, Creu Blanca CN Poblenou.
–Dobles mixtos aleví (4 participants): Adrián Garecko i

Núria Prata, Creu Blanca CN Poblenou.

Esteban Antequera

Bar cafeteria

Tel. 661 73 84 01

• Menús diaris • Tapes variades

• Entrepans calents i freds
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Jornada de promoció de t ir amb arc

El 15 de març de 2003 vint persones van participar en
la jornada de promoció de tir amb arc que cada any organitza
el Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses per pro-
mocionar els esports minoritaris al municipi. L’activitat, que
va comptar amb la col.laboració del Club de Tir amb Arc de
les Franqueses, va tenir lloc a les instal.lacions d’aquest club,
situades en una de les naus de l’antiga zona militar.

L’activitat va començar a les 10 del matí amb una breu
explicació teòrica sobre com muntar un arc i de tècnica de tir.
Després es va passar a la pràctica amb tirs des de diferents
distàncies. Per acabar, el Patronat va convidar a un refrigeri
tots els assistents.

Mar Sánchez

Xer rada-col·loqui amb Carles Rigola

El 25 de febrer de 2003 va tenir lloc la segona xerrada
emmarcada en el Cicle de Conferències de la present tempo-
rada. En aquesta ocasió i per primera vegada es va fer a la
sala d’actes del Centre de Recursos Agraris. Va tenir una
temàtica més específica que l’anterior i que les de la passada
temporada. El fisioterapeuta Carles Rigola que, a més a més,
estar titulat en Osteopatia és l’actual fisio de la selecció espa-
nyola júnior de bàsquet.

La xerrada-col.loqui va tenir com a títol Prevenció abans

que embenatges funcionals i hi van assistir 40 persones. Carles
Rigola va fer una petita exposició amb les recomanacions
necessàries i les prevencions per evitar els embenatges
preventius. Una vegada acabada aquesta primera part es va
passar a un torn de preguntes obertes entre tots els assistents,
on van sorgir dubtes sobre el benefici o no dels diferents tipus
d’estiraments, dels embenatges preventius en edat de creixe-
ment, el calçat i superfície millor per a cada esport, etc.

Josep Campaña

VII Trobada de petanca

El 22 de març de 2003, al matí, va tenir lloc la VII
Trobada de Petanca de les Franqueses del Vallès a les pistes
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municipals de petanca situades a la plaça de la Malagarba,
amb l’assistència de cent persones. En la trobada d’enguany,
que organitza el Patronat Municipal d’Esports amb la
col.laboració del Club Petanca Bellavista, van quedar en pri-
mer lloc els dos equips del Club Petanca Bellavista, que van
empatar a partides guanyades, i en segon lloc, també
empatats a punts, el CP Corró d’Amunt i el CE Llerona.

Enguany també hi van participar per primera vegada
dos equips dels Casals de Gent Gran de Bellavista i Corró
d’Avall, que ho van fer fora de competició. Van assistir a la
trobada l’alcalde de les Franqueses, Francesc Torné, el regidor
d’Esports, Josep M. Dia, i el regidor de Dinamització Econò-
mica, José Ramírez. A mig matí, es va fer una botifarrada per
a tots els assistents.

Mar Sánchez

Sort ida a Badalona per veure un
part it  de bàsquet  de l'ACB

El diumenge 23 de març de 2003, 55 persones de les
Franqueses van assistir al partit de bàsquet de la lliga ACB
que enfrontava a Badalona el DKV Joventut i el Caprabo Lleida,
en el marc del Programa de Promoció Esportiva que organitza
el Patronat Municipal d’Esports. El Lleida va acabar guanyant
el matx després de dues pròrrogues.

Mar Sánchez

Xer rada-col·loqui amb l'a lpinista
paretà Sergi Mingote

El conegut alpinista paretà Sergi Mingote va ser a les
Franqueses el dia 25 de març de 2003, dos dies abans que
comencés la seva nova expedició al cim més alt del món,
l’Everest. Mingote va fer la xerrada El desert blanc, primera

expedició del Vallès al Pol Nord Magnètic a les 19.30 h, davant
unes 40 persones, a la sala d’actes del Centre de Recursos
Agraris.

El muntanyenc vallesà va projectar la pel.lícula sobre
l’expedició que va filmar i, acte seguit, es va obrir un torn de
preguntes entre el públic assistent. A les 20.45 h es va donar
per acabat l’acte, ja que Sergi Mingote havia d’assistir a
Granollers a un acte de comiat a l’expedició que intentarà
pujar l’Everest per la vessant sud les properes setmanes.

Aquesta xerrada s’inscriu en el Cicle de Conferències

2002/2003 que organitza el Patronat Municipal d’Esports de
les Franqueses.

Mar Sánchez

VI I I  Trofeu BTT de Corró d'Amunt

Un any més, la prova ciclista VIII Trofeu BTT Corró
d’Amunt Gran Premi Tastaolletes que organitza el Club Ciclista
Corró d’Amunt i la Federació Catalana de Ciclisme amb la
col.laboració del Patronat Municipal d’Esports, va tornar a ser
un èxit tant de participació com de públic. Enguany van ser
360 els corredors que van realitzar la competició el 29 i 30 de
març de 2003 als terrenys de la zona esportiva municipal de
Corró d’Amunt.
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Com a novetat d’aquesta vuitena edició, cal destacar
la prova que va tenir lloc dissabte, 29 de març, una
contrarellotge que va comptar amb la participació de 167

ciclistes. La cursa puntuable per a la Copa Catalana i
Internacional va tenir lloc diumenge al matí, i els ciclistes van
haver de recórrer un total de 30,8 km. El guanyador de la
prova va ser Cedric Ravanel amb un temps de 1h 30 m 38 s.

A l’entrega de premis hi van assistir l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M.
Dia, el regidor d’Hisenda i Règim Interior i president del Consell
del Poble de Corró d’Amunt, Francesc Colomé, la regidora de
Benestar Social, Joventut i Sanitat, Rosa Colomé, i el regidor
de Cultura, Ramon Coma.

Josep Campaña

la  teva ferreteria!!!

ferreteria
les franqueses

Os ofrecemos todo tipo de artículos de:

Ctra. de Ribes, 221 • 08520 LES FRANQUESES
Tel. 93 840 32 79

comercial@ferreterialesfranqueses.com
www.ferreterialesfranqueses.com

HERRAJES
PINTURAS
JARDINERÍA

MENAGE
BRICOLAGE
COPIAS DE LLAVES

HACEMOS  COPIAS  DE  MANDOS  DE  PÁRKING

15%
Dto.

¡Presentando este
cupón te beneficiarás de
un 15% de descuento!

la  teva ferreteria!!!

P ¡Y ahora disponemos de aparca-
miento para facilitar sus compras!

5è Torneig Mixt  de Primavera
de Tir amb Arc

El 6 d’abril de 2003, es va disputar al matí el 5è Torneig
Mixt de Primavera que organitza el Club de Tir amb Arc Les
Franqueses amb la col .laboració del Patronat Municipal
d’Esports. La competició, que es va disputar a les instal.lacions
del club situades a l’antiga zona dels militars, va consistir en
un round standard (50-30 i 30-30 metres) per intuïtiu i d’un
petit recorregut de bosc amb cinc dianes 3D. Hi van participar
un total de trenta arquers. La classificació va ser la següent:
-Arc compost:
1r Jordi Robert 686 punts
2n Juan A. Galo 657 “
3r Juan M. Frias 649 “
-Arc olímpic:
1r Giacomo Corso 604 punts
2n Enric Díaz 422 “
3r Jordi Puig 343 “
-Intuïtiu masculí:
1r Santi Oliver 512 punts
2n Josep Morera 215 “
3r Emili Morella   87 “
-Intuïtiu femení:
1r Agustina Caballero 249 punts
2n Paqui Cabrera 166 “
3r M. Josep Aubanell 153 “
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S'inaugura l'hotel d'entitats esportives

El dia 10 d'abril de 2003, a les 19 h, va tenir lloc el
lliurament de les claus del nou hotel d’entitats esportives de
les Franqueses del Vallès als baixos dels vestidors del camp

-Intuïtiu cadet:
1r Jordi Torras 183 punts
-Infantils:
1r Miqueo Laguillo 510 punts
2n Mireia Gili 152 “
-Esquirols:
1r Elisenda Martínez 91 punts
2n Àlex Olivé 23 “
-Veterans:
1r José M. Jiménez 568 punts
2n Mercè Sabas 121 “

Aprofitant la competició es va fer entrega de dues
plaques, una a Giacomo Corso per a la seva trajectòria
esportiva que millora dia a dia, i una altra a Bernabé Martínez
en agraïment al seu treball dins del club.

Josep Campaña

607 . 222 . 971
E-mail:

cmg@retolscmg.e.telefonica.net
w eb:

www.retolscmg.com

CAM I ONS
FURGONETES
LLUM I NOSOS
NEONS
LLETRES CORPÒRIES
RETOLACIÓ INTERNA
I  EXTERNA
IM PRESSIÓ DIGITAL

C/ Migdia,  s/n • Tel.  93 840 41 25 • Fax 93 840 52 36 • 08520 LES FRANQUESES

•
•
•
•
•
•

•

de futbol municipal de Corró d’Avall. El nou local, que abans
ocupaven els serveis mèdics esportius ara ubicats en el
Complex Esportiu Municipal, s’ha remodelat i dotat de taules i
armaris independents per a les entitats.

L’AE Veterans Bellavista-Milán, el Club Futbol Sala
Bellavista, el CF Joventut Llerona, l’AE Fondistes Bellavista,
el Club de Tennis les Franqueses, el CF Peña los Amigos i la
Societat de Caçadors de les Franqueses podran gaudir d’un
espai on poder instal.lar-se per poder realitzar les tasques de
gestió de la seva associació. La remodelació de l’espai ha
anat a càrrec del Patronat Municipal d’Esports.

Esteban Antequera

L'infant il del PME guanya el Torneig
Internacional de Calella  d'handbol

L’equip infantil masculí d’handbol del Patronat Municipal
d’Esports va guanyar, el 22 d’abril de 2003, la final de la seva
categoria del prestigiós Torneig Internacional d’Handbol Ciutat
de Calella. Per la seva banda, també van participar en el torneig
l’equip cadet masculí del PME i el juvenil masculí del Club
Esportiu Les Franqueses.
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El cadet  masculí del PME,
campió comarcal de bàsquet

El 26 d'abril de 2003, l’equip cadet masculí de bàsquet
del PME va optar a la Final Comarcal de la seva categoria
gràcies al fet que, tot i tenir un començament difícil, a mitja
temporada van arribar uns reforços que van fer que guanyessin
tots els partits de la segona volta.

En la final es va imposar per un clar 77 a 28 a l’equip
del Santa Eulàlia, assolint el primer lloc. Aquest fet els permetrà
jugar les fases territorials i en el cas de quedar entre els primers
classificats, jugar posteriorment el Campionat de Catalunya.

La plantilla que va aconseguir aquesta posició és la
formada per José Abel González, Toni Casillas, Héctor Escu-
dero, Alexis García, Antonio Olivares, Joel Pascual, Albert
Pérez, Albert Roxas i Jordi Torras. A més, aquest equip ha
comptat amb l’ajuda de jugadors de categoria inferior com Jordi
Estrada, Aleix Font, Albert Ventura i Édgar Rodríguez. Al
capdavant de tots ells ha estat un entrenador sorgit de la casa
com és Josema Moreno.

Mar Sánchez

El torneig de Calella es va disputar del 20 al 22 d’abril i
per accedir a la final l’infantil del PME va haver de guanyar el
Pugetois francès, l’Hagimus moldau, l’Stolberger suec i el Poci
aragonès. El partit de semifinals, que el va tornar a enfrontar a
aquest darrer equip, va ser molt disputat, ja que els de les
Franqueses només van poder guanyar d’un gol de diferència.
Ja a la final, però, l’infantil del PME va tenir-ho una mica més
fàcil, tot i que va saber treballar molt bé la victòria per 8 a 15
davant l’equip francès del Nimes. L’equip franquesí està
entrenat per Íngrid Arellano i Judith Viaña.

Esteban Antequera

Més de tres-cents part ic ipants a la  I
Caminada Popular de les Franqueses

El diumenge 27 d'abril de 2003 va tenir lloc  la I Cami-
nada Popular de les Franqueses amb un total de 333
participants, que van fer els 17 quilòmetres que l’organització
va preveure pels diferents camins del municipi. La sortida es

va fer a la plaça de l’Ajuntament a les 8.30 h, després es va
anar cap a Milpins fins al primer avituallament, que es va fer a
la plaça de Marata.

El segon punt de trobada va ser la zona esportiva
municipal de Corró d’Amunt, on els participants van poder
recuperar forces, ja que els esperava un bon esmorzar que
els havia de permetre afrontar la segona part del recorregut
amb garanties.

Després d’això, els caminaires van sortir cap a Llerona,
on hi havia el segon punt d’avituallament, i des d’aquí ja es va
enfilar l’última part de la caminada amb destinació al Centre
de Recursos Agraris, punt d'arribada. Una vegada arribats a
aquest equipament municipal es va fer un sorteig d’uns 40
d’obsequis entre tots els participants, que, a més, van rebre
una samarreta commemorativa i l’esmorzar.

L’organització ha valorat molt positivament, una vegada
recollides les impressions dels participants, tant el recorregut
com el número de participants, tot esperant que aquesta
satisfacció es materialitzi l’any vinent amb un augment de
caminaires.

Mar Sánchez

Cent quaranta persones assisteixen
a la  conferència de José Mari Bakero

El 29 d’abril de 2003, a les 19.30 h, al Centre de Recur-
sos Agraris, l’exjugador de futbol del FC Barcelona José Mari
Bakero va cloure el Cicle de Conferències d’aquesta tempora-
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da que organitza el Patronat Municipal d’Esports, amb
l’assistència de 140 persones, rècord de públic des que es fa
aquesta activitat.

Bakero, actual responsable del Programa de foment i
divulgació i de l’activitat física i l’esport de la Secretaria Gene-
ral de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, va fer una breu
explicació sobre la seva forma de veure l’esport com una ma-
nera de viure, sempre a través de la seva experiència i
trajectòria com a jugador d’elit en el futbol estatal i internacio-
nal. Després de la conferència, els assistents van poder fer-li
preguntes, algunes de les quals feien referència a la seva per-
sona i d’altres a la situació actual del Barça.

Entre les entitats que van participar com a públic, hi

havia representants del CF Bellavista-Milán, del CE Llerona,
del CF Les Franqueses, dels equips del Patronat Municipal
d’Esports, del CF Joventut Llerona, del CF Canovelles i del
CP Llerona. Molts dels assistents eren nens, els quals van
tenir l’oportunitat d’apropar-se a un dels seus ídols esportius
perquè els signés un autògraf.

Com a representants de l’Ajuntament, van assistir a
l’acte el regidor d’Esports, Josep M. Dia, el d’Hisenda i Règim
Interior, Francesc Colomé, el de Governació, Josep Lluís Pujol,
i la regidora de Benestar Social, Joventut i Sanitat, Rosa
Colomé.

Josep Campaña

PROGRAMA ESCOLAR DE PROMOCIÓ ESPORTIVA - TEMPORADA 02 / 03
El programa de col.laboració amb les escoles neix com

a voluntat per part del Patronat Municipal d’Esports de
continuar en contacte amb les escoles de primària i
secundària del municipi.

Així, en el seu cinquè any d’aplicació, l’oferta a les

escoles no ha variat molt del que va ser les temporades
anteriors i que es concreta de la següent manera:

A.- Tallers esportius de bàsquet i handbol per a cicle
superior i mitjà, que es fan durant tot un trimestre.

B.- Activitats Puntuals amb una hora de durada:
• Activitats de danses
• Tir amb Arc
• Patinatge
• Tennis
• Bàdminton
• Activitats amb raquetes
C .- Sortides de promoció esportiva  a la neu o a la

platja per tal de practicar els esports de cada espai natural.
Així doncs, enguany l’activitat més forta ha estat la

subvenció rebuda per l’IES Lauro per a la seva sortida d’esquí.
Aquestes activitats han tingut un suport econò-mic, a

més a més de la presència dels monitors del Patronat.
Com ja es va fer la temporada passada està prevista

una reunió amb els directors i els mestres especialistes
d’educació física per tal de valorar la present edició.

Josep Campaña i Mar Sánchez

Qüestió de tracte

CONSTRUCCIONS
METÀL .LIQUES

Ctra. de Ribes, 151
08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 93 849 26 18

RAMON CANAL RIERA
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Club Futbol Joventut  Llerona

La temporada d’enguany, 2002-03, hem volgut provar
sort, juntament i d’acord amb tots els equips participants de la
temporada anterior, i prescindir de la Federació Catalana de
Futbol, quant a organització i arbitratges del Campionat
Comarcal del Vallès Oriental (en l’àmbit de lleure), a causa
que la situació del torneig era insostenible, molt pobra, pocs
equips (només dotze), arbitratges lamentables... Aquest cúmul
de circumstàncies i la coneixença d’alguna entitat de
l’Associació Esportiva de Catalunya va fer actiu el canvi
esmentat.

Particularment, crec que no hem pas anat a gaire millor
ja que tornem a ser dotze equips tot i que ens van prometre
que en seríem un mínim de setze a divuit. Tampoc trobo gens
bé ni lògic que el punt de reunió amb el representant del
campionat sigui un bar.

El Joventut Llerona hem acabat líders invictes de la
primera volta i amb un coixí de punts envers el segon classificat.
Arrel d’una ratxa molt negativa de dos empats i tres derrotes
consecutives, hem llençat la lliga i hem acabat quarts.

Com veieu, a finals de març, ja tenim la lliga finalitzada
i d’aquí ve que alguns jugadors vulguin deixar el futbol de lleure
i, fins i tot, penjar les botes.

Amb l’experiència ja de vuit temporades i pràcticament
amb el mateix bloc de jugadors veig la necessitat imperiosa
d’un revulsiu que ens faci revifar i continuar passejant el nom
de Joventut Llerona amb dignitat, orgull i honradesa per tota
la comarca.

Tinc la sensació que el torneig de lleure, al marge de
qui ho organitzi (FCF o AEC) no durarà massa anys més,
donat que cada vegada costa més trobar equips que hi vulguin
participar. Als jugadors ens van passant els anys i la gent jove
no vol estar jugant una competició de lleure i els que porten
diversos anys jugant es retiren cremats o van a jugar amb
algun equip de la lliga de veterans.

L’acord, ja definitiu, després de molts estira-i-arronsa,
entre la Parròquia de Santa Maria de Llerona i l’Ajuntament
de les Franqueses, permetrà que ens regni la pau i, sobretot,
la tranquil.litat a les entitats esportives implicades durant els
propers anys.

Josep Vidal i Oliveras
President del CF Joventut Llerona

Club Petanca Corró d'Amunt

El Club Petanca Corró d’Amunt es va fundar l’any 1981
amb l’objectiu que el poble tingués un punt de trobada i, al
mateix temps, poder practicar un esport. En aquell temps, el
nostre era un dels pocs pobles de la comarca que tenia pistes
de petanca. Amb el pas del temps, el número de socis ha anat
augmentant, així com la gent que s’hi ha aficionat. La constant
afició dels nostres socis ha fet que participem a la Lliga del
Montseny, en la categoria de segona divisió, que ens enfronta
a pobles de la comarca i, fins i tot, de la província, els
diumenges al matí.

Els dissabtes i els diumenges a la tarda disputem les
melés competitives amb els socis i simpatitzants i, per la Festa
Major, fem el tradicional Torneig de Festa Major.

Josep Mauri i Pey
President

Club Ciclista Corró d'Am unt

Des de la seva fundació l’any 1996, el Club Ciclista de
Corró d’Amunt ha organitzat l’Open de BTT de Barcelona, el
Challenge dels Països Catalans, la Copa Catalana de BTT,
dos opens de promoció Kid-Cup, exhibicions dels campions
de bike trial, César Cañas i Ot Pi, passejades populars i la
Copa Catalana Internacional de BTT que, l’any passat, va
comptar amb la participació de 340 corredors. Corró d’Amunt
ha estat l’únic poble de les comarques barcelonines capaç
d’organitzar aquest esdeveniment esportiu. Cal esmentar que
finalitzades les 8 curses a les diferents poblacions dels Països
Catalans, els serveis esportius d’Ocisport van fer votar als 100
primers corredors classificats per formar el calendari d’enguany
i Corró d’Amunt va quedar en segon lloc en la votació com a
millor organitzador i millor circuit.

El Club Ciclista de Corró d’Amunt ha estat guardonat
per la Federació Catalana de Ciclisme per la bona organitz-
ació de les proves al seu càrrec, l’any 1999 i per l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès en reconeixement a la seva
trajectòria.

Per a aquest any 2003, el Club Ciclista de Corró

Tel. / Fax 93 846 74 10
C. Molí s/n (Can Pere Oller)

08520 Les Franqueses del Vallès

E-mail: rodosa@ecodi.net

LES OFRECEMOS LOS
SERVICIOS DE:

•  EXCAVACIONES

•  VENTA DE MATERIAL DE

   CONSTRUCCIÓN

•  EXPOSICIÓ DE GRES Y

   CERÁMICA

•  SANITARIO Y GRIFERÍA
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Club Futbol Les Franqueses

Estimats esportistes, simpatitzants i en particular a tots
aquests que d’una manera o altra donen suport i fan més
gran el Club de Futbol Les Franqueses, el seu club. Un cop
més arriba el final d’una altra temporada i, com que a través
d’aquest mitjà ens donen l’oportunitat de dirigir-nos a tots
vosaltres, aprofitem per fer-vos una petita exposició de com
ha anat, tot i que quan s’escrivien aquestes línies encara
faltaven uns mesos per acabar la temporada.

En primer lloc, dir-vos que estem molt agraïts a tots els
que ens donen suport, a tots els jugadors, que són els
veritables protagonistes i a tota la junta perquè d’una manera
desinteressada segueix treballant perquè tot funcioni.

En segon lloc, demanar a tot el poble de les Franqueses
que, ja que està creixent tant, faci que els aficionats, els
possibles jugadors i tots els que puguin ajudar que aquest club
no es perdi, vinguin al camp o a la seu del club per oferir-se en
el que correspongui.

Hem aconseguit mantenir els dos equips i l’Escola, un
gran esforç i una gran satisfacció per a tots. Com ja he comentat
anteriorment encara no s’ha acabat la temporada i els resultats
no ens acompanyen molt, però esperem i desitgem que a la fi

d’aquesta el 1r equip pugui continuar en aquesta categoria,
que tant esforç ens va costar d’aconseguir.

La propera temporada ens tenen reservada una gran i
important obra al nostre camp: la instal.lació de gespa artificial
amb el desig que aquest fet sigui una motivació per als nous
jugadors que puguin venir.

Sense cap més assumpte, us desitgem que tingueu
unes bones i merescudes vacances. Rebeu una cordial
salutació.

La Junta

Club de Tir amb Arc Les Franqueses

És el moment de valorar la temporada. Enguany tenim
moltes coses a dir. Aquest club, fundat el 1997, ha servit com
a instrument de reunió i esbarjo per a molta gent apassionada
o curiosa per un esport molt antic i, a la vegada, molt nou,
però que a poc a poc ha anat entrant en el món de la competició,
ja que les inquietuds del nostre club sempre han estat
promoure aquest esport a tots els nivells, des del lúdic i social,
passant per l’esport base, fins a la competició i en totes les
categories.

En un àmbit lúdic o social, el nostre club ha celebrat
les tirades habituals de cada any, que són a la primavera, la
de la Festa Major i la de Nadal i les recent incorporades, amb
molt èxit, Tirades nocturnes.

En l’àmbit de la competició, cal assenyalar el Trofeu
de Tardor, al pavelló municipal, amb una nombrosa
participació d’arquers de tot Catalunya. Cal destacar l’alt
nombre de participants que hem tingut de membres del nostre
club a gairebé totes les modalitats d’arcs i categories i el bon
nivell assolit en totes elles pels nostres arquers que, dia a dia,
es fan un nom dintre d’aquest esport, tant en un àmbit territorial,
com nacional. Així, podem destacar: campions de Catalunya
alevins i tercer en la lliga catalana; en la categoria cadet, un
primer en la lliga catalana i 7è en el rànquing d’Espanya; en la
categoria sènior, un segon lloc en la lliga catalana i un 17è lloc
del rànquing d’Espanya; tanmateix un quart lloc a la Lliga
Catalana 3D o un 12è lloc al campionat d’Espanya. Per segon
any consecutiu, un dels nostres arquers va aconseguir ser el
millor arquer de la selecció catalana en el campionat d’Espanya
de tir amb sala.

No ens resta més que dir-vos que teniu el nostre club a
la vostra disposició.

La Junta

d’Amunt ha programat la Copa Catalana de BTT (29 i 30 de
març) i la Cursa de carretera Cicloesport Master 30. Agraïm la
col.laboració a tots els que ens han ajudat i han fet possible
tots aquests actes esportius.

Josep Mauri Pey
President
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Club Petanca Bellavista

El Club Petanca Bellavista de les Franqueses juga en
el grup quart de la 5a divisió de la Lliga Catalana. La
temporada passada van quedar campions sense perdre cap
partit, amb una diferència de 22 punts i 45 partides, per la
qual cosa, quan encara faltaven cinc jornades per acabar la
temporada, l’equip era ja campió del seu grup i va pujar a la 4a
divisió. Aquí, però, no queda reflectida la bona temporada del
Club, ja que en la darrera jornada del campionat, l’equip femení
ens va donar una altra alegria pujant a la 2a divisió. Ja són
dos anys consecutius que pugen de categoria, per la qual cosa
la Junta Directiva ens sentim molt orgullosos dels èxits dels
components del nostre Club.

Un altre objectiu era salvar la categoria de l’equip B,
que milita al grup 9 de la 5a divisió. Aquest objectiu també
s’ha complert, però ara queda el més difícil, que és intentar
reforçar els tres equips per a la propera temporada, que el
Club Petanca Bellavista sigui un club conegut com un club
modèlic de petanca.

La Junta

Quan encara falten algunes jornades per acabar la
temporada, podem dir que estem a punt d’aconseguir el 90%
dels objectius marcats al seu inici. L’equip amateur és líder a
deu punts del segon; el cadet de primera divisió està en una

Club Futbol Bellavista-Milán

Club de Tennis Les Franqueses

Ja ha passat un altre any i el Club de Tennis continua
treballant amb la mateixa il.lusió. Podem dir molt orgullosos
que el nostre club el formen persones de totes les edats. Com
a anècdota, podem citar que el nostre benjamí, Marc Genevat,
de tan sols 9 anys, es va enfrontar a tot un veterà de 62, Mariano
Rodríguez. Per sort, el tennis és un esport en el que no només
es valora la forma física, sinó que, possiblement, la tècnica i
mantenir la concentració durant el joc siguin uns dels aspectes
més importants i, també, els més complicats. És per això que,
per participar-hi, en cap moment és un impediment l’edat del
jugador. Les ganes de passar-ho bé, gaudir del joc i, si és
possible, aprendre una mica en cada partit, són els únics
requisits.

Això no vol dir que el Club de Tennis no tingui un cert
nivell de joc, ans al contrari. Per norma, cada any organitzem
els tornejos individuals i de dobles amb un mínim de dos
grups, dividits en funció del nivell de joc que presentin els
seus components. En la seva primera fase es disputen els
partits en forma de lligueta i, posteriorment, una ronda
d’eliminatòries.

Com sempre hem dit, aquest club està obert a tothom i

animem a tots els aficionats a participar en els tornejos que es
disputen al llarg de tot l’any i que habitualment es vénen
celebrant en les dates següents:

• Torneig d’individuals: de gener a maig-juny.
• Torneig de dobles: de setembre a desembre.
• Especial de 12 hores: mitjans de juliol.
• Torneig de Festa Major de Corró d’Avall: primera quin-

zena de setembre.
Tota aquesta informació la podeu trobar a la nostra

pàgina web: vallesnet.org/clubtennisfranqueses. Aquí
mostrem els detalls del campionat vigent, els resultats,
informació del club, etc.

És un plaer trobar cada any cares noves o, el que és el
mateix, nous contrincants que fan que el campionat sigui més
competitiu i, per descomptat, més divertit. Volem destacar el
bon ambient que sempre hi ha als partits i desitgem que continuï
així.

Des d’aquí donem la benvinguda al nou Complex
Esportiu Municipal de les Franqueses del Vallès. Aquesta junta
agraeix el tracte rebut i no volem deixar passar l’oportunitat
per expressar-ho. Estem convençuts que al llarg d’aquest any
(que ens serveix a tots d’acoblament) trobarem l’equilibri
desitjat per ambdues parts. Agraïm també el suport que sempre
ens mostren el Patronat Municipal d’Esports, els socis i els
jugadors. Moltes gràcies a tots per la vostra col.laboració i
confiança.

La Junta



BUTLLETÍ  INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

46

ENTITATS

Recul l  ac t ivi t at s cur s 02/ 03

Club Judo Bellavista

El gimnàs Okami-Shin-Bellavista és una entitat
dedicada principalment a les arts marcials: jiu-jitsu, judo, aiki-
jitsu, kick-boxing, muay-thai, a més de a l’aeròbic, l’step, la
gimnàstica de manteniment i el culturisme. Aquest gimnàs
també ofereix serveis com la sauna i el solàrium.

Els nostres alumnes són competidors dins del territori
nacional i estranger, destacant la fabulosa participació de
Jesús Pellicer en la modalitat de kick-boxing, que va quedar
tercer en el campionat del món a Tailàndia i va ser medalla de
plata en el campionat europeu. En judo, els nostres judoques
infantils van participar en el darrer campionat amb la victòria
d’alguns d’aquests en diferents categories.

Recomanem el nostre gimnàs a totes aquelles persones
que volen estar en un ambient agradable, amistós i de
compromís.

José Manuel Guisado
Okami-Shin Dojo, Director Professor

posició més que còmoda a la classificació; l’infantil de primera
divisió és l’equip que té més dificultats per mantenir la
categoria, i l’aleví de primera divisió també està relativament
còmode a la calssificació. A més, tenim als equips de segona
divisió cadet, infantil i aleví, seixanta jugadors més que estem
formant per a la propera temporada i, a l’Escola prebenjamí i
benjamí, seguim amb la formació de 28 jugadors. El preben-
jamí està fent una temporada estupenda, igual que el benjamí,
que no hem d’oblidar que són tots de primer any, per la qual
cosa, l’any vinent, estaran tots junts de nou en la mateixa
categoria.

Tot i això, per a la propera campanya tenim grans
novetats: un equip femení que actualment ja està entrenant i
que ha fet diversos partits amistosos contra rivals de categoria
superior; intentar que el juvenil pugi a primera divisió; ampliació
dels equips de futbol base en la categoria de preferent i un
projecte ambiciós per a l’equip amateur, tot i que primer hem
d’aconseguir l’ascens.

Des d’aquí voldríem mostrar el nostre agraïment al gran
número de socis i aficionats que aquest any ens estan seguint
en tots els partits, inclosos els desplaçaments, i que ens estan
donant suport al màxim.

La Junta

Societat  de Pescadors de les
Franqueses

L’any 2002 ha estat, sens dubte, l’any en què la Societat
de Pescadors de les Franqueses ha consolidat el que fa cinc
anys no crèiem que passaria. L’any vinent celebrarem el cinquè
aniversari i serà l’hora de mirar enrere. Ara hem de dir que
hem estrenat la secció de futbol sala, equip que està jugant el
Torneig d’hivern que organitza el PME, que seguirem amb la
secció de futbol de què disposem, que durant el 2002 hem
provat altres alternatives per als nens derivades de la pesca
esportiva, que tot i que la base que tenim d’infantils comparada
amb altres entitats és molt petita, hem aconseguit fer-la estable
i també un número de socis que no baixés de quaranta.

Creiem que el primer objectiu de la nostra entitat s’ha
aconseguit. Ara és el moment de plantejar-se altres metes,
com la d’aconseguir equips estables en tots els campionats
provincials que es disputin, tema que ens portarà temps, pel
cost que suposa, ja que la nostra societat viu de l’única
aportació dels nostres socis i gràcies a l’ajuda de les

subvencions municipals podem mantenir la nostra actual
estructura. Per això, el tema d’anar més amunt s’ha de prendre
amb paciència.

En un altre ordre de coses, aquest any els trofeus Ciutat
de les Franqueses infantil i sènior es van disputar a Flix, en el
riu Ebre, amb tanta mala sort que vam topar amb la
contaminació provocada pels vessaments d’oli que durant
l’any van fer proliferar les algues, per la qual cosa, la pesca va
ser mínima. Això va ser una lliçó per ensenyar als nostres
petits que van desplaçar-se fins allà, ja que van poder
comprovar per ells mateixos l’amenaça que suposen els
vessaments contaminants i el mal que es fa als nostres rius.

També hem organitzat, en col.laboració amb el CF
Bellavista-Milán, una jornada de promoció del càsting, en la
qual van participar tots els nens de l’Escola de Futbol d’Estiu,
que van oblidar-se per una tarda del furbol. En aquesta jornada
es va oferir un berenar i es van entregar trofeus a tots els
nens, trofeus que van ser donats pels socis de la Societat de
Pescadors de les Franqueses.

La Junta

Club Escacs Les Franqueses

El Club d’Escacs les Franqueses es va fundar l’any 1994
i es va inaugurar el dissabte de Festa Major de Corró d’Avall
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Club Esport iu Les Franqueses. Secció HANDBOL

Desitjàvem que aquest any fos millor que el passat.
Ho teníem ben difícil: campions de Catalunya amb el sènior
femení, ascens de categoria amb el masculí, campions
de la Copa Catalana juvenil femení amb la UHF Vallès i
semifinalistes en la 2a catalana juvenil masculí. Un 2002
engrescador que ens omplia de satisfacció però que,
alhora, ens posava el llistó molt alt per a la temporada
següent.

Quan tot va bé la virtut és mantenir-se, la noblesa
seguir endavant amb els projectes i la humilitat lluitar pel
que hem estat lluitant fins a aquests moments. Una unió
es va dissoldre i amb ella el treball honest, la confiança i
l’arrelament amb les idees. Sempre hem pensat que
l’handbol de la comarca i, més concretament, el femení
necessitava d’una comunió d’interessos entre els clubs
que la integren. Les dificultats i les barreres són moltes
com per tirar endavant cadascú per la seva banda.
Aquesta opinió era la dels nostres companys d’aventura...
fins a l’agost passat, que va fer molta calor.

Vet aquí que quan més bé estàvem, més problemes

se’ns plantejaven. Una mica desestabilitzats per movi-ments
en aquesta direcció van fer que es comencés una nova
temporada amb el rictus seriós. Això no va ajudar gaire a
mantenir la tranquil.litat i la brillantor necessària durant la
pretemporada, però, amb rigorositat i sacrifici, es va anar
solventant.

Els nostres equips han fet una temporada discreta,
amb alts i baixos, amb moments de qualitat, amb estones
agres... però han mantingut la cara i han sabut estar a
pista sempre com un bloc. Gràcies a això hem pogut
superar crisis individuals que han malmès l’equilibri del
conjunt. A la Junta, el fet que els jugadors entenguin la
seva filosofia i la comparteixin l’anima a seguir endavant,
perquè ningú és més que tots plegats.

Una última dedicatòria a aquells que col.laboren,
s’impliquen i vetllen per tirar projectes endavant sense
ànim de lucre personal... A tots aquests us esperem!

Florenci, Cristina, Dani, Xavi, Núria, Fina, Rafa i
Esteban

del mateix any. Es participa cada temporada en altres compe-
ticions com festes majors, opens i, especialment, el Campionat
per Equips de Catalunya, que comença a primers de febrer i
dura nou setmanes i en el qual l’any 1999, l’equip va assolir
l’ascens a la primera categoria provincial de Barcelona, el millor
triomf aconseguit fins ara. Actualment, el Club d’Escacs té 25
socis i esperem augmentar la xifra amb nous escaquistes en
els cursets que es fan a les escoles del municipi.

Les persones que estiguin interessades a jugar i millorar
el nivell, poden adreçar-se al nostre local social, al Casal
Cultural, els dissabtes a la tarda, de 16.30 a 21 hores. Telèfon
de contacte: 93 849 25 11 (Joan Mas). Us hi esperem.

La Junta

Sènior masculí Sènior femení

Juvenil masculí
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Sènior masculí A Sènior masculí B

Sots-21 masculí Júnior masculí

Club Espor t iu Les Franqueses. Secció BÀSQUET

Aquesta ha estat una etapa de transició per a la
secció de bàsquet del nostre club. Després de baixar de
categoria l'equip sènior A i fer una renovació molt
important, es tractava de consolidar un nou grup, amb
jugadors provinents d'altres clubs, amb uns objectius a
mig i llarg termini. Tot i que els inicis van ser complicats,
amb dificultats a l'hora d'aconseguir aquesta consolidació
(tant de jugadors com del nou entrenador), a mitja
temporada ja es va veure que la dinàmica de l'equip era
cada cop més positiva i que s'aconseguirien els objectius
previstos.

També es va fer un replantejament del sènior B,
amb també força cares noves, i apostant per posar l'equip
en una categoria nova, on s'ha de consolidar i en el futur
pujar de categoria. S'ha aconseguir estar a la part alta
de la taula classificatòria al final de la lliga.

L'objectiu de la directiva respecte a l'equip júnior
era el de consolidar l'equip en aquesta categoria, i
començar amb les primeres incursions de jugadors

(provinents dels dos equips júniors de l'any anterior) a la
categoria sots-21, i intentar evitar que es repetís la segona
lliga de l'any passat, on els dos equips van baixar força
el rendiment. Després de l'autoritat que va mostrar l'equip
a la lliga prèvia, s'ha estat en les primeres posicions en
tota la lliga regular.

La creació i consolidació de l'equip sots-21 era
sense cap mena de dubte l'objectiu principal de l'equip
tècnic del club, ja que en un futur ben proper els jugadors
que han format aquest equip (a nivell preferent) han
d'integrar els equips sèniors. Problemes de lesions han
provocat que l'equip no estigués a dalt de tot a finals de
temporada, tal i com havia començat.

En definitiva, moltes ganes, gent amb energia nova
que s'afegeix a la directiva (en les seves seccions
esportiva, econòmica i social), i amb uns objectius a dos-
tres anys vista per anar CONSOLIDANT el nostre esport
a les Franqueses.

La Junta
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President

Francesc Torné (Alcalde)

Rebeca Rof/Íngrid Arellano
Joaquim Jiménez
Bárbara Tomás

Enri Díaz
M. Àngels Díaz
David González

Toni Olivares
Abel González

Francisco Barranco
Josema Moreno
Patxi Fernández

Marc Pavón
Maite Rubio
Jordi Segura

Patxi Fernández
Maite Rubio
Jordi Segura

Josep Campaña

      President-Delegat:
              Vicepresident:

Vocals:

Josep Maria Dia (Grup Municipal CiU)
Francesc Colomé (Grup Municipal CiU)
Ramon Coma (Grup Municipal CiU)
Antonio González (regidor no adscrit)
Andreu Montañès (Grup Municipal ERC)
Francisco Corón (Representant Entitats Esportives Locals)

Consell d'Administració Consell General

Òrgan Consultiu
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* En conveni amb el Club Esportiu Les Franqueses i el Club Tennis Les Franqueses

David Fernández
Jennifer Reixach

Sílvia Garcia
Sandra Guerrero

Alba Guerrero
Patxi Fernández

Xavi Argemí
Carla Bellavista

Monitors esportius * Col·laboradors esportius

Servei Municipal de
Fisioteràpia de l'Esport

Servei Municipal de
Medicina de l’Esport

Secció d'Instal·lacions

Cap de secció
Mar Sánchez

Esteban Antequera

Jordi Ampurdanès
Gustavo Orozco (tennis)

Diego Giorgi (tennis)
Jordi Pavón

Director Gerent

Secció d'Activitats

Guillem Estrada
David Garcia
Ana González

Vanesa Carmona
Olga Fernández
Johan Sánchez

Jonathan Chacón
Joan Carné

Daniel Mas
Jesús Abad

Jordi Jiménez
Judith Viaña

Jonathan Jurado
Raül Gutiérrez
Íngrid Arellano
Àlex Gontan
Toni Torres

Xavi Tor

Cap de secció
Esteban Antequera

Maria Àngels Torres
Dolors Reverter

UNITAT DE
GESTIÓ TÈCNICA

Ben Net
Neteja

UNITAT
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA

UNITAT DE
CONTROL DE GESTIÓ

Cap d'unitat
Mar Sánchez

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

SEAE, S.L.
Directora: Lydia Pena

Director adjunt: Francesc Martín

Piscines
d'estiu

Piscina
coberta

Pistes
de tennis

Josep Arenas
José Pérez

Àlex Aubets
Joan Garriga
Noèlia López

Lucía Domene
Aleix Font

Jordi Segura
Jordi Pavón

EQUIPS ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL TEMPORADA 02 / 03

BÀSQUET Cadet masculí BÀSQUET Cadet femení
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BÀSQUET Infantil masculí BÀSQUET Preinfantil femení

BÀSQUET Mini masculí BÀSQUET Mini femení

BÀSQUET Premini masculí HANDBOL Cadet masculí

HANDBOL Infantil masculí HANDBOL Aleví masculí
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HANDBOL Benjamí mixt PREBENJAMÍ PAVELLÓ DL/DX
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PREBENJAMÍ PAVELLÓ DM/DJ PREBENJAMÍ IES LAURO

PSICOMOTRICITAT IES LAURO
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