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El Complex Esportiu Municipal ha esdevingut un àm-

bit de relació social i cívica molt important per a les 

Franqueses del Vallès. Cada dia utilitzen les nostres 

instal·lacions esportives més d’un miler de persones 

de totes les edats. La combinació del temps de lleu-

re amb la formació i la salut, tal i com succeeix en 

l’àmbit esportiu, cada vegada pren més rellevància 

en la societat actual. Per això augmentem els nostres 

esforços i hi dediquem més recursos humans i econò-

mics. 

Juntament amb les instal·lacions dels diferents nuclis, 

aquest any acabarem el Complex Esportiu de Corró d’Amunt i 

recentment hem firmat un conveni amb la parròquia de Llerona per a la instal·lació de la 

gespa artificial al camp de futbol. Amb aquests equipaments i altres projectes nous com 

l’ampliació de la zona esportiva de Corró d’Avall amb el camp de gespa artificial de futbol 

7 i noves pistes de tennis i de pàdel, el nostre municipi encara amb optimisme els propers 

anys.

El foment de la pràctica de l’esport com a element de salut i de relació és una responsa-

bilitat que portem a terme des de les administracions. L’Ajuntament de les Franqueses del 

Vallès aposta de manera decidida pel treball en aquesta línia.

D’una banda l’espai, que són les instal·lacions, i d’una altra la riquesa humana que són les 

entitats esportives, a les quals s’ha de fer un merescut reconeixement per la seva aportació 

en hores, il·lusió i bona feina. Des d’aquest punt de vista Ajuntament i Ciutadania treballen 

plegats per construir una societat i un municipi millor.

Esteve Ribalta

Alcalde de les Franqueses

SALUTACIONS

Les Franqueses del Vallès ha experimentat en els darrers 

anys un salt qualitatiu i quantitatiu, tant pel que fa a les 

instal·lacions i equipaments esportius municipals, 

com al nombre de persones de totes les edats que 

practiquen esport, però no ens aturem aquí.

Som i volem continuar sent un municipi de 

referència en l’àmbit esportiu i per això estan en 

marxa nous projectes com la remodelació de la zona 

esportiva de Corró d’Amunt o l’ampliació de la zona 

esportiva de Corró d’Avall, que suposarà comptar amb un 

camp de gespa artificial de futbol 7. Un altre projecte destacat, 

que es podrà iniciar gràcies al conveni signat el passat mes de juliol 

amb la parròquia de Llerona, és la col·locació de la gespa artificial al camp de futbol.

També hem de fer esment de les competicions esportives d’àmbit estatal que s’han 

organitzat al municipi, com ara el campionat d’Espanya de Petanca en categoria juvenil o el 

campionat d’Espanya de BTT, que tindran continuïtat en els propers anys.

En el capítol d’entitats, hem de donar la benvinguda als Club d’Handbol Les Franqueses 

i al Club de Bàsquet les Franqueses, que estrenen Junta Directiva. Aprofito l’ocasió per 

felicitar-los per aquest compromís amb l’esport del municipi i els encoratjo, com a tots els 

dirigents i tècnics de la resta de clubs de les Franqueses, a seguir amb la mateixa empenta 

i il·lusió que han demostrat fins ara. També s’ha de valorar la professionalitat i dedicació 

dels monitors, tècnics, entrenadors i responsables dels serveis esportius municipals. Sense 

la dedicació de tots plegats difícilment l’esport franquesí tindria la gran vitalitat de què 

gaudeix actualment.

Des del nou equip de govern i especialment des de la regidoria d’Esports reiterem el 

nostre compromís amb les entitats i animem tots els ciutadans i ciutadanes a continuar 

practicant esport per seguir avançant en la millora de la qualitat de vida dels franquesins i 

franquesines.

Josep Badia

Regidor d’Esports

President del Patronat Municipal d’Esports
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9. Col·locació de marcadors 

a les pistes de petanca de 

Bellavista 

10. Col·locació de cendrers i 

papereres al bar de les pistes de 

petanca de Bellavista

11. Arranjament dels accessos 

laterals del pavelló

12. Col·locació de protectors 

per al soroll i de fustes delimita-

dores a les pistes de petanca de 

Bellavista

13. Arranjament dels vestidors 

dels àrbitres al Camp de futbol 

de Corró d’Avall

14. Col·locació de proteccions 

als espais delimitadors del 

Camp de futbol de Corró d’Avall

  

15. Col·locació d’un nou 

sistema de bomba de calor a les 

instal·lacions de tir amb arc

16. Col·locació d’una vitrina per 

a la roba del PME al pavelló

17. Arranjament de les tanques 

laterals del Camp de futbol de 

Corró d’Avall

18. Col·locació d’assecadors de 

mans als vestidors del pavelló

9 11 12

13

17

ACTUACIONS 
REALITZADES 

PEL PATRONAT 
MUNICIPAL 

D’ESPORTS PER 
A LA MILLORA 

DE LES 
INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES 
MUNICIPALS 

1

1. Arranjament de les cadires 

de la graderia del pavelló

2. Arranjament del motor de 

la porta lateral del Camp 

de futbol de Corró d’Avall

3. Col·locació d’un mur 

lateral al Camp de futbol 

de Corró d’Avall

4. Col·locació de motors 

elevadors a les cistelles 

laterals del pavelló.

 

5. Manteniment del Camp 

de futbol de Corró d’Avall 

per la manca de pluja

 

6. Prestatges al 

magatzem de material 

esportiu del CEIP Guerau 

de Liost

7. Col·locació de 

calefacció als vestidors antics 

del Camp de futbol 

de Corró d’Avall

8. Col·locació de 

travessers de mini 

handbol al pavelló

33

8

15

ACTUACIONS DE MILLORA ACTUACIONS DE MILLORA

4
3

8

5

6

1

17

7

2

4

18

14



BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS6 7www.lesfranqueses.cat/esportsACTIVITATS I SERVEIS DEL PME  PER AL CURS 2008/2009

VOLS GAUDIR DE L’ESPORT? 

EL PME T’HO POSA FÀCIL AMB 
LES SEVES ACTIVITATS

ACTIVITATS 
DE FORMACIÓ
VOLS COMENÇAR A FER ESPORT?
· Psicomotricitat mixt
· Prebenjamí

VOLS FER TENNIS?
· Mini tennis
· Iniciació
· Perfeccionament

VOLS FER BÀSQUET?
· Escola de bàsquet mixta
· Premini mixt
· Mini femení i masculí
· Preinfantil femení i masculí
· Infantil femení i masculí
· Cadet femení i masculí

VOLS FER HANDBOL?
· Escola d’handbol
· Benjamí femení i masculí
· Aleví femení i masculí
· Infantil femení i masculí
· Cadet femení i masculí

O POTSER VOLS FER BÀDMINTON?
· Benjamí femení i masculí
· Aleví femení i masculí
· Infantil femení i masculí
· Cadet femení i masculí

ACTIVITATS DE
SALUT I LLEURE
· Tennis juvenil perfeccionament
· Tennis adults
· Tai-txi
· Ioga
· Activitat física per a adults
· Activitat física per a gent gran
· Torneig de futbol sala

ACTIVITATS 
PUNTUALS
· Cros Escolar
· Caminada Popular
· Trobada d’activitat física per a la gent gran
· Diada del joc i de l’esport
· Premi Trineu amb gossos
· Trobades de petanca, de promoció de tir 
amb arc, de bàdminton...
· I moltes més!

PLACES LIMITADES
PER A MÉS INFORMACIÓ: 
www.lesfranqueses.cat/esports

Tel. 93 846 70 83

Sistema de farcit basat en productes naturals, respectuosos amb 

el medi ambient i que proporciona als nostres sistemes un aspecte 

i comportament molt similar a la gespa natural, amb excel·lents 

característiques esportives.
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És l’activitat del PME dedicada als més petits, 

en la qual hi troben un espai per divertir-se, 

aprendre, conèixer i viure noves experiències 

mitjançant la pràctica de la psicomotricitat.

Enguany, els grups de psicomotricitat 

s’han impartit en el gimnàs del CEIP Guerau 

de Liost, un espai idoni per a fer aquesta ac-

tivitat. Cal destacar que es va oferir un nou 

grup per ocupar el gimnàs de l’IES Lauro, però 

finalment no es va fer  per falta de demanda. 

Els dos grups han estat dirigits per Borja San 

Miguel i Lidia Ganduxé, que han seguit una 

línia de treball basada en l’educació dels in-

fants   mitjançant el coneixement de nous va-

lors, com l’espai i el material, i la relació amb 

els companys i el respecte envers aquests.

Els monitors agraeixen l’esforç dels pares 

i de tots els petits pels bons moments i ex-

periències viscudes conjuntament: Mariona 

Burriel, Àlex Catalán, Nacho, Gerard Domin-

go, Àlex Escribà, Alba Gaig, Roger, Maria, Ur, 

Marta Rueda, Sara Ruiz, Alba Sánchez, Ma-

riona Tornos, Nikita, Karen, Sara Hua, Queralt, 

Ariadna, Hugo, Joel, Dakota, Ricard, Aleix, Iker, 

Mario, Gerard Muñoz, Martí, Jordi, Adrià i Biri-

leu. A tots i a totes, moltes gràcies!

Lidia Ganduxé
Borja San Miguel

Psicomotricitat

Des de fa anys, el Patronat Municipal 

d’Esports dedica la primera hora de la tarda 

als més petits, que ja trepitgen el pavelló. 

Aquests nens i nenes de 5 i 6 anys comen-

cen a practicar i a conèixer de mica en mica 

tots els esports: mini bàsquet, mini handbol, 

futbol, hoquei, atletisme, bàdminton, tennis, 

però sense deixar de banda la vessant lúdica 

i recreativa de les diferents activitats i sempre 

combinant-ho tot amb jocs populars.

Aquestes activitats es veuen reforçades 

amb les diferents activitats puntuals que 

s’organitzen durant la temporada: trobades 

internes els dissabtes, Cros Escolar, Diada del 

joc i de l’esport..., que fan que l’Escola Esporti-

va Municipal tingui molt èxit. Enguany es van 

formar tres grups de prebenjamí: dos que 

s’impartien en el pavelló poliesportiu mu-

nicipal, dirigits per Marta Bufí i Sandra Alias, 

i un tercer que es feia en el gimnàs de l’IES 

Lauro i que el conduïa Judit Toro i Joel. Tots 

els monitors no només fan la difícil tasca de 

formar els petits esportistes, sinó que també 

els ensenyen valors molt importants com el 

respecte a les persones i al material, la partici-

pació, la col·laboració, saber guanyar i perdre, 

i altres valors molt importants per saber ser 

un bon esportista.

Esperem que aquest estiu hagueu carre-

gat piles i torneu amb ganes de passar-ho 

molt bé!

Marta Bufí
Sandra Alies

Grup prebenjamí Coordinació bàsquet

La temporada 2007/08 ha estat d’allò més 

completa. Tots els equips, a la seva manera, 

han assolit els objectius que se’ls havia dema-

nat des de coordinació. Aquest bon funcio-

nament i l’assoliment d’aquests objectius es 

deu principalment a la feina diària que han 

fet els monitors esportius i els seus ajudants. 

El seu esforç per millorar els jugadors-alum-

nes ha donat bon resultat.

La temporada va començar amb   molts 

dubtes perquè tornàvem a reunir-nos amb 

molts jugadors nous que desconeixien el nos-

tre funcionament com a Patronat d’Esports. 

Es van poder tancar, un altre cop, deu equips 

més l’equip de l’Escola de Bàsquet. Organit-

zar-nos en espai i temps, tenint en compte 

que només teníem tres dies d’entrenament, 

va ser la primera “batalla” guanyada. A partir 

d’aquí i fins Nadal, els equips van anar com-

petint en les primeres fases de promoció 

del Campionat de Catalunya. Els equips es 

van ordenar en els diferents nivells tenint en 

compte el grau competitiu. La primera fase 

va ser un èxit. El Premini masculí, el Mini A 

masculí i el femení, el Preinfantil i el Cadet A 

i B van quedar dels primers classificats dels 

seus grups. Els equips es van guanyar el dret 

a estar en categories superiors. Per Nadal, el 

Mini masculí va participar al Trofeu Molinet, a 

Barcelona (Saló de la Infància) amb les millors 

escoles de bàsquet, i el Mini femení va parti-

cipar en el Torneig de la Garriga. La segona 

volta (de gener a juny) va ser molt més dura 

per als equips que havien pujat de categoria. 

El Premini masculí va continuar demostrant 

molt bones formes, tot i ser un equip nou i 

en plena formació, i va quedar dels primers 

del seu grup. El Mini B va començar a guan-

yar partits i va demostrar una millora molt 

destacable. El Mini A masculí i l’A femení van 

acabar primers dels seu grup i han demostrat 

que són equips molt sòlids i treballats.

El Preinfantil, que va pujar a la catego-

ria màxima del seu nivell, va patir el canvi 

de categoria, però va guanyar sis partits i 

va demostrar que pot competir en aquest 

nivell. L’Infantil B va caure en un grup més 

assequible i va guanyar algun partit, mentre 

que l’Infantil A, tot i pujar de nivell, va quedar 

segon del seu grup i en tota la segona volta 

no va perdre cap partit. El Cadet C, tot i els 

dubtes de la primera volta, va guanyar algun 

partit i es va consolidar com a equip. El Cadet 

B va quedar dels primers classificats del seu 

grup i, tot i comptar amb pocs efectius, va 

demostrar molta seriositat i compromís du-

rant tota la temporada. El Cadet A va notar 

també el fet de jugar a la màxima categoria 

(nivell A). Va guanyar algun partit, però és 

destacable l’esforç realitzat per un equip amb 

molts jugadors de primer any.

Durant la Setmana Santa els equips mas-

culins del Mini, Preinfantil i Infantil van partici-

par en el Torneig de Cambrils i durant els cinc 

dies de vacances van poder conviure i gaudir 

del bàsquet, de la competició, de l’amistat, de 

la il·lusió... Una experiència immillorable per a 

tots aquells que vam participar-hi.

En conclusió, la temporada ha estat molt 

completa a tots els nivells. Els jugadors i les 

jugadores han millorat aspectes tècnics, tàc-

tics i físics, i s’han format moltes persones mi-

tjançant el seu “hobby”. Valors com la respon-

sabilitat, el compromís i el treball són el que 

hem transmès a la nostra gent. El nostre orgull 

arriba al punt més alt quan el dia de demà ens 

renovem amb aquesta gent, que altruistament 

permeten que any rere any això funcioni.

Des d’aquestes línies aprofito per agrair 

als pares i les mares que ens permeteu fer 

aquesta feina complementària d’educació i 

que esperem que sigui del vostre gust.

Jordi Pavón Mauri
Coordinador PME

ESCOLA ESPORTIVA - ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESCOLA ESPORTIVA - ACTIVITATS DE FORMACIÓ

ESCOLA 
ESPORTIVA - 

ACTIVITATS 
DE FORMACIÓ
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Una altra temporada més que s’acaba  i 

una altra temporada que toca fer balanç. La 

idea principal era créixer a un bon ritme en 

referència als grups d’equips que tenim a 

la base de l’handbol a les Franqueses. Hem 

acabat la temporada amb 3 equips de cate-

goria benjamí, 2 masculins i un de femení. 

Hem de dir que l’equip benjamí femení ha 

estat jugant sempre contra equips mixtos o 

masculins directament, en què la presència 

de noies en aquests equips era d’una o dues 

noies. Per tant, cal donar una especial impor-

tància a l’esforç d’aquestes noies, que entre-

nament rere entrenament han estat lluitant 

amb una regularitat excepcional. En la cate-

goria aleví tenim dos equips, un de masculí 

i un altre de femení. En la categoria infantil  

només tenim l’infantil masculí. Finalment, 

parlarem dels dos equips més grans del Pa-

tronat: els cadets, que en tenim dos, el de pri-

mer any i el de segon any. En el cas del cadet 

de segon any s’acaba el cicle dintre del Patro-

nat Municipal d’Esports, però comencen una 

nova etapa com a club passant a categoria 

juvenil l’any que ve. Només em queda desi-

tjar-los molta sort i espero que tot els vagi 

molt bé. Els aspectes més destacables de la 

temporada, a part de la competició i els en-

trenaments, són: 

- Presentació: tret de sortida de la tem-

porada amb la presentació de tots els equips 

amb la nova equipació, que inclou la roba de 

joc, mitjons, samarreta d’entrenament, xan-

dall i motxilla. 

- Torneig 4x4 Festa Major les Franque-

ses: torneig molt participatiu i de caire po-

pular per poder gaudir d’una jornada lúdica i 

esportiva jugant a handbol. 

- Torneig mini handbol: un sistema de 

competició diferent al de la lliga regular en 

què es pot jugar contra equips que no per-

tanyen al mateix grup de la lliga.

- Sortida al Palau Blaugrana: sortida en 

autobús per veure el partit entre l’FC Barce-

lona i el Gudme. Abans del partit els joves 

jugadors de les Franqueses van poder visitar 

el Palau i accedir a la pista per fer-se una foto 

amb els jugadors de l’FC Barcelona, que els 

van donar una samarreta de regal.

- Sortida a veure al Fraikin BM Grano-

llers i partit amistós a la mitja part: vam 

gaudir d’un partit de la lliga Asobal i, a més, 

a la mitja part vam poder sortir a fer un par-

tit amistós contra un equip de les categories 

inferiors.

- Torneig 12 Hores d’Handbol: un altre 

torneig de tipus competitiu per gaudir de 

l’esport que més ens agrada.

- Cloenda d’handbol Consell Esportiu 

del Vallès Oriental: cerimònia final de la 

competició de la lliga regular amb l’entrega 

de premis a les diferents categories.

- Campus d’handbol les Franqueses: 

com a últim destacar que del 14 al 25 de juliol 

s’ha dut a terme el nostre campus d’handbol, 

en què els vostres fills han gaudit de dues 

setmanes de convivència amb els companys, 

l’handbol i activitats lúdiques.

Jordi Jiménez
Coordinador d’handbol

Coordinació handbol

Des de l’octubre fins al juny, els meus juga-

dors i les meves jugadores han après a jugar 

a bàsquet i el que és més important, s’han 

divertit d’allò més durant dues hores i mitja a 

la setmana. Els primers entrenaments van ser 

una disbauxa generalitzada.

Ningú sabia escoltar, tothom botava la 

pilota quan jo parlava, ningú em feia cas. 

Potser els més grans del grup eren els únics 

que estaven controlats. A mesura que ha anat 

avançant la temporada s’han millorat aspec-

tes a nivell esportiu (bot, tir, passada), però 

valoro molt positivament l’aprenentatge 

intangible que ens dóna el bàsquet. Ara 

són minijugadors/es que escolten, que sa-

La temporada va començar amb moltes 

il·lusions i expectatives, amb un equip per 

formar, però amb moltes ganes d’aprendre. 

Va començar la fase prèvia i l’equip estava 

motivat. Volíem començar fent un bon paper 

i així va ser. L’equip va quedar en una més 

que merescuda segona posició, que donava 

l’oportunitat de jugar a un nivell més alt. A 

més, l’equip va assolir els seus principals ob-

jectius: passar-ho bé, fer pinya i aprendre.

Després de les festes de Nadal va co-

mençar la fase regular. L’equip hi posava 

ganes, però les dues primeres jornades van 

començar amb derrotes. Això no va desacti-

var-nos i l’equip es va posar a treballar a un 

ben jugar en equip, que es respecten, que 

col·laboren entre si, etc. 

El balanç és molt positiu i esperem que 

l’any vinent continuïn progressant en tots 

aquests aspectes, ja que aquest any els dono 

per assolits.

Josep Lozano
Entrenador Escola de Bàsquet

Escola de bàsquet Premini bàsquet

bon nivell i va ser així com van arribar els 

bons resultats. Es va arribar molt igualat al 

final de la temporada, quant a resultats, amb 

un parell d’equips per aconseguir les tres pri-

meres places del grup. El final de lliga va ser 

una mica difícil, a causa de les lesions, però 

es va poder acabar a la part alta de la clas-

sificació.

Com a entrenador d’aquest equip estic 

molt content amb el Premini. Han fet un bon 

treball, i sobretot, han après a jugar i gaudir 

del bàsquet, que es el més important en 

aquesta edat. 

Rubén García i

J. Francisco Fernández
Entrenadors del Premini mixt

ESCOLA ESPORTIVA - ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESCOLA ESPORTIVA - ACTIVITATS DE FORMACIÓ
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La temporada de l’equip benjamí masculí de 

les Franqueses ha estat una temporada molt 

més positiva del que en un principi crèiem 

els responsables, tant l’entrenador com el 

coordinador. S’ha jugat en el grup més fort 

del Vallès Oriental, que és el que té més nivell 

de tot Catalunya, format la majoria per equips 

de segon any, amb la diferència que el nostre 

estava format per benjamins de primer i se-

gon any i alguns prebenjamins.

Benjamí masculí A handbol Benjamí masculí B handbol

Em toca escriure unes paraules i realment no 

sé per on començar. Ha estat un any difícil. 

Sobretot al principi de temporada quan en-

cara no sabia el que tenia entre mans i molt 

menys com guiar un equip benjamí. Cal dir 

que aquesta era la meva primera temporada 

com a primer entrenador i estava molt ner-

viós. No volia que aquest petit gran equip se 

m’escapés de les mans.

Amb el pas dels primers mesos em vaig 

adonar que la cosa no era tan greu, que 

aquests nois entrenaven gairebé sols i tenien 

un potencial extraordinari, i que només calia 

polir i rematar certes cosetes per aconseguir 

veure uns grans benjamins. Aquest ha estat 

el nostre gran objectiu de la temporada: ex-

treure dels nens tot el que sabien amb uns 

entrenaments entretinguts, divertits, dinà-

mics, senzills, però que alhora aportessin el 

màxim nivell d’handbol possible. Realment, 

lluny de guanyar les màximes competicions 

possibles, he intentat treure el màxim rendi-

ment de cada jugador. Era una tasca difícil, 

però al final crec que ha estat possible i la mi-

llora salta a la vista. Hi ha hagut una progres-

sió espectacular en l’equip. No sé si jo hauré 

complert els objectius que els nens i els pa-

res es podien haver marcat amb mi, però des 

d’aquí puc assegurar que ells (tant els pares 

com els fills) han complert les nostres expec-

tatives amb matrícula d’honor. Espero que 

tot aquest esforç que hem fet es vegi recom-

pensat algun dia.

Per últim només em queda agrair la gran 

aportació dels pares perquè sense el seu 

ajut poques coses hauríem pogut fer amb 

aquests trapelles.

Ja és la tercera temporada que estic amb 

aquest equip i la veritat és que estic molt 

content. Quan vaig començar estava també 

molt nerviós, és molta la responsabilitat de 

portar un equip, i em pensava que no dura-

ria gaire entrenant, però mira, aquesta és una 

experiència que no oblidaré mai i que m’ha 

fet créixer com a persona. Tot això en part és 

gràcies a aquest equip que té uns pares i uns 

jugadors encantadors.

El primer de tot serà fer un petit resum de la 

temporada 2007/08. 

Les noies del benjamí femení han fet una 

bona temporada. El balanç de partits guan-

yats i perduts té una mínima importància 

sobre la temporada. El que a nosaltres ens 

importa és la manera que tenen elles de ju-

gar a handbol. Hi han posat ganes i són bo-

nes jugadores; les ganes d’aprendre, l’esforç i 

moltes més coses és el que valorem per l’edat 

que tenen.

Han tingut una temporada complicada, ja 

que tots els equips o quasi tots han estat for-

mats per nens, i hem de destacar que tenim 

nenes de les edats de pre-benjamí que són 

encara més petites, però no vol dir que no 

tinguin les mateixes ganes d’aprendre que 

les altres. Nosaltres vam començar quan ja 

portaven part de la temporada jugada. Tam-

bé agraïm a la Saray i la Mireia el seu treball 

amb elles, i tot i que van haver de marxar, van 

fer un bon treball beneficiós per a tothom. 

A l’hora d’entrenar, han adquirit compro-

mís i han estat molt participatives i aplicades. 

També hi ha moments que no són tan bons 

a la pista i als entrenaments, però a dins la 

pista també hem tingut moments de molta 

emoció i diversió. Per això, nosaltres agraïm 

que els pares i elles ens hagin acollit tan bé 

i esperem que l’any que ve puguem tenir el 

privilegi de tornar a veure’ns i seguir millo-

rant per tot el camí que els queda al món de 

l’handbol. 

Toni Alcántara i Marta Jaén

Entrenadores del Benjamí femení

ESCOLA ESPORTIVA - ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESCOLA ESPORTIVA - ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Benjamí femení handbol
Hem acabat la lliga en una molt favorable 

tercera posició, darrere de la Roca i la Garriga. 

Cal destacar l’ajut i el suport durant tot l’any 

del grup de pares que ha estat al darrere de 

l’equip. Us esperem a tots la propera tempo-

rada.

Toni Torres
Entrenador del Benjamí 

masculí A

Però ara parlem a nivell tècnic. Quan vaig 

arribar era un equip en què hi havia molts 

nens que ja venien ensenyats. A d’altres els 

va costar una miqueta més integrar-se en 

el món de l’handbol, però al final d’aquesta 

temporada l’Eric i jo ens hem quedat sorpre-

sos de l’evolució que han fet. Si segueixen 

així poden tenir un bon futur; i si no el tenen, 

l’handbol no només és competició, sinó que 

també és una manera de passar-s’ho molt bé 

i fer amics i jo crec que aquesta temporada 

els nens han gaudit.

Per tant, ens agradaria agrair a tots el pares 

i nens del Benjamí la feina que han fet i es-

perem que l’any que ve sigui igual o més bo 

que aquest.

Eric Silva i Enric Lax
Entrenadors del Benjamí B
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Per a mi, la temporada del Mini bàsquet ha 

estat notable. Els inicis van ser una mica durs 

perquè desconeixia l’equip i l’actitud d’alguns 

jugadors era per a mi bastant preocupant.

En la primera fase, l’equip va desenvolu-

par un joc bastant irregular, però a mesura 

que anava avançant la competició i amb el 

“coixí” de les victòries, l’equip va anar agafant 

confiança.

A la primera volta vam acabar imbatuts, 

però el joc encara podia millorar bastant. La 

segona volta, molt més competida, ens havia 

de servir per demostrar la nostra vàlua, i així 

va ser. Partits més competits, rivals més durs 

i un equip que s’estava fent amb un caràcter 

guanyador i unes conductes negatives de 

principi de temporada que ja estaven des-

apareixent. També vam quedar primers del 

grup, però sens dubte, el més destacat va ser 

la millora del concepte de grup i la compli-

citat que han mostrat els jugadors a final de 

temporada.

Des d’aquí, un agraïment als pares i les 

mares que han estat seguint-nos tota la tem-

porada.

Toni Olivares i Maria Martínez
Entrenadors del Mini masculí 

Mini masculí B bàsquet

Temporada molt divertida i plena d’expe-

riències la del Mini B. Vam començar amb sis 

jugadors i amb la possibilitat de no competir, 

però a poc a poc i amb l’ajuda dels premi-

ni vam poder tancar un equip competitiu i 

seriós, amb compromís a l’hora dels entre-

naments i  ganes d’aprendre diàriament. Al 

llarg de la temporada han millorat conceptes 

de bot, passada i tir, però per sobre de tot, el 

concepte de joc en equip.

El transcurs de la temporada del Mini fe-

mení no podia haver estat millor. Abans de 

començar la fase prèvia, els entrenadors ens 

vam proposar una sèrie d’objectius: treure el 

màxim rendiment de les jugadores, i aconse-

guir una bona classificació, una bona relació 

entre tot l’equip i, sobretot,  diversió a l’hora 

de jugar i entrenar. 

La fase prèvia va començar molt positi-

vament, amb victòries molt còmodes i algu-

na derrota, que va fer que ens esforcéssim 

més a l’hora d’entrenar. A la fase prèvia vam 

acabar en segona posició, de la qual no ens 

queixem.

Seguidament, la fase regular va començar 

molt més forta que l’anterior. Tot i així, les 

noies van saber plantar cara i vam aconseguir 

una ratxa de 7 victòries consecutives que va 

continuar fins a final de temporada, en què 

només es van perdre dos dels disset partits 

jugats, a falta d’un últim partit que no s’ha 

arribat a jugar.

No voldríem destacar només una jugado-

ra, ja que l’esforç ha estat col·lectiu i l’evolució, 

enorme durant tota la temporada a causa de 

la gran qualitat i les  ganes que hi han posat.

Per tant, aquesta temporada l’acabem 

amb molt bon gust de boca i bones sensa-

cions. Tots aquests assoliments han estat 

gràcies a les jugadores, que són les veritables 

protagonistes de la temporada.

Per acabar, voldríem donar les gràcies als 

pares de les noies per haver fet l’esforç que 

han fet i les ganes que han posat en l’equip. 

Andrés Sánchez i Javi Liria
Entrenadors del Mini femení

Mini femení bàsquet

Cal destacar el treball de la meva ajudant, Lo-

rena Arnaldos, i dels pares que ens han aju-

dat en els desplaçaments i que han realitzat 

una tasca molt important d’educació amb els 

seus fills. Gràcies a l’Eber, l’Àlex, l’Edu, l’Arturo, 

el Carlos, el Pol, el Javi, el Samba, el Víctor i el 

Sambu.

Francisco Arnaldos
Entrenador del Mini masculí B
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Mini masculí A bàsquet
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Primer de tot, remarcar el gran esforç que els 

nois han fet durant tota la temporada i les ga-

nes que han posat en cada entrenament i en 

cada partit. Tot això s’ha reflectit en els bons 

resultats que s’han aconseguit i en la increï-

ble posició en què s’ha arribat a la taula.

Cal remarcar sobretot la boníssima acce-

ptació que han tingut els alevins de segon 

any amb els dos nous integrants que han fet 

el salt de benjamins. Vull, sobretot, agrair el 

suport i la gran ajuda que m’han proporcio-

nat Eulalio Cabrera i Santiago Tomás, que han 

fet una feina excel·lent.

Per altra banda, també haig d’agrair la 

participació de jugadors benjamins quan no 

tenia jugadors suficients, que s’han ofert per 

anar als partits fent una feina increïble, tot i 

ser una categoria superior.

Per últim, vull remarcar que ha estat un 

any increïble al costat d’aquests nois, que 

m’han fet viure moments molt bonics i que 

espero que ells hagin gaudit amb la meva fei-

na i hagin après coses que per a un futur els 

serveixi per millorar i poder arribar a disfrutar 

d’un esport tan bonic com és l’handbol. Cal 

esmentar també, que m’ho he passat molt 

bé gràcies al fet que els meus primers passos 

com a entrenador els vaig començar en les 

categories base, i una cosa que sempre m’ha 

agradat fer és la de formar petits i, potser, 

possibles futures “estrelles”.

Des d’aquí un fort agraïment a tots els 

pares que han estat cada partit animant 

l’equip i posant sempre un vot de confiança 

en els seus petits ídols, i veient com gaudien 

al mateix temps que estaven feliços per les 

victòries que s’anaven aconseguint.

Gràcies per tot!

Alberto Rodríguez
Entrenador de l’Aleví masculí

Aleví masculí handbol

Hola, sóc en Joel, 

entrenador de l’aleví 

femení d’handbol 

de les Franqueses 

juntament amb la 

Judit, segona entre-

nadora de l’equip, i ex-

plicarem breument com 

ha anat la temporada.

Aquest any el grup Aleví 

femení ha estat un grup jove, 

gairebé tot l’equip l’han format 

noies de primer any d’aleví i, a més, a 

diferència de l’any passat, he tingut un grup 

gran, amb 14 jugadores des d’un bon principi 

i amb dues incorporacions en el transcurs de 

la lliga. 

Encara que hem tingut un grup gran, hi 

ha hagut molta cohesió, ja que és un grup 

en què gairebé totes porten uns anys jugant 

juntes i es coneixen bastant bé. A priori vaig 

plantejar-me la temporada com un any de 

treball amb l’objectiu  que aprenguessin el 

màxim possible i afrontar la temporada se-

güent amb un toc més competitiu, ja que 

com hem dit moltes eren de primer any i 

canviar de benjamí a aleví és un pas bastant 

gran, perquè ja es comencen a notar els nive-

lls de joc de cada jugador/a. Però en qüestió 

d’un mes i escaig totes les jugadores van evo-

lucionar molt tècnicament i en funció d’això 

els entrenaments han estat enfocats als par-

tits de la lliga. 

Aleví 
femení 
handbol

Amb 

tot això s’han 

aconseguit molt bons resultats a la lliga, ja 

que han quedat terceres per darrera de Gra-

nollers i la Roca, equips formats per jugadores 

majoritàriament de segon any a la categoria 

aleví.

Per acabar, dir que aquest grup/equip 

promet i que es podrà fer un bon paper en 

una futura temporada. Felicitats a totes les 

jugadores i gràcies als pares i acompanyants 

que han estat durant tota la temporada ani-

mant.

Joel i Judit
Entrenadors de l’Aleví femení

Preinfantil masculí bàsquet

Nova temporada amb aquest 

equip i noves experiències junts. 

En un principi es presentava una 

temporada difícil amb baixes i 

altes, i un equip format per set 

jugadors que preteníem que aca-

bés competint al nivell A. L’objectiu 

s’ha assolit amb força solvència. El fi-

txatge del Ruben Gómez i els minis 

que han reforçat l’equip ens han per-

mès continuar sent un equip competi-

tiu. A nivell de grup potser és on l’equip ha 

millorat més. En categoria 

mini era un equip 

que jugava de 

forma més 

ind iv i -

dual i ara ha millorat en conceptes d’equip. 

Encara cal treballar molt i no creure que ja 

s’ha fet tota la feina. 

Que s’hagi tancat un grup té el seu mèrit 

en el treball diari, però també vull destacar 

la feina dels pares i mares que es duen molt 

bé entre ells i que han ajudat perquè aques-

ta cohesió sigui tan bona. Tots recordarem 

els dinars i sopars que s’han fet al llarg de la 

temporada i la participació en el Torneig de 

Cambrils, on els jugadors i entrenadors vam 

poder gaudir d’uns dies de vacances immi-

llorables.

Gràcies a tots (Gerard, Alejandro, 

Custo, Pujol, Abner, Kevin, 

Deivid, Ferri i Rubencito) 

i fins l’any vinent.

Jordi Pavón
Entrenador 

del Preinfantil
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Al principi de la temporada vaig començar 

amb l’esperança de fer un treball se-

riós i acurat molt vinculat al món del 

bàsquet, però de mica en mica em 

vaig adonar que comptava amb 

un equip que tenia un concepte 

del bàsquet que havia de recon-

duir.

La meva il·lusió d’inici de 

temporada no va desaparèixer, 

però vaig haver de començar 

pels fonaments més bàsics del 

bàsquet perquè era un grup poc 

homogeni i em trobava amb gent que 

feia poc que jugava a bàsquet. La pri-

mera fase va ser força traumàtica perquè la 

feina diària no es va veure plasmada ni en els 

partits ni en els entrenaments. La constància 

dels jugadors i suposo que els entrenaments 

ens van portar a realitzar una molt bona se-

gona volta. L’equip va agafar més confiança i 

va millorar molts conceptes de grup.

A nivell particular he trobat molta millora tèc-

nica i tàctica de molts jugadors, i m’agradaria 

destacar la seriositat mostrada durant els da-

rrers entrenaments. Es tracta d’un bon grup 

de jugadors a qui encara els resta molt treball 

i progrés. Agrair-vos a tots l’interès mostrat.

Marc Vila
Entrenador de l’Infantil B

La temporada va començar amb un grup 

de només vuit jugadors amb el qual amb 

prou feines es podien dur a terme els 

entrenaments. Gràcies a les gestions 

del coordinador Jordi Pavón vam 

començar els entrenaments de 

manera conjunta amb el Prein-

fantil i així va ser per a la resta 

de la temporada. Aquest fet ha 

influït positivament en els ju-

gadors, ja que una major aten-

ció per part de dos entrenadors 

i un major número de jugadors 

ha implicat un major sacrifici per 

part seva. En general, podríem de-

finir la temporada de millora, ja que 

els nou jugadors que han acabat la 

temporada amb l’Infantil A han tingut una 

millora important, que els ha acabat portant 

a una ratxa de deu victòries consecutives a la 

segona fase. 

Per altra banda, voldria destacar el Tor-

neig de Cambrils, al qual vam participar per 

Setmana Santa, i on els jugadors van fer un 

paper molt respectable, i el que és més, es 

van conèixer com a persones, fet que ha in-

fluït positivament en el seu joc dins la pista. 

És el que en diríem química d’equip.

Per acabar, voldria agrair a tots els juga-

dors que formen part d’aquest equip la seva 

col·laboració: Sergi Torino, Albert Gascón, Jor-

di Lebrero, Alex Herms, Oriol Ventura, Karim 

Aznay, Sergi Monteagudo, Dani Requena i Nil 

Rovira, així com a tots aquells jugadors del 

Preinfantil que han reforçat en algun moment 

l’equip, com ara Rubén Gómez, Abner Cortés, 

Albert Custodio i Albert Pujol. A més, no s’han 

d’oblidar els pares, aquelles persones que 

vénen als partits a animar els seus fills i que 

han fet que la temporada fos tan plàcida com 

volia. Amb persones com aquests jugadors i 

pares qualsevol voldria repetir l’experiència. 

Gràcies!

Xavier Moya
Entrenador de l’Infantil A

La idea d’aquest any era agafar un equip di-

fícil, amb problemes, però engrescador per a 

mi. 

La meva filosofia d’entrenador sempre ha 

estat aquesta, és a dir, portar equips difícils, 

no equips bons o conjuntats  de portar, sinó 

equips que tinguessin alguna pega.

Al setembre el panorama era el següent: 

un equip curt amb només 8 jugadors on les 

diferències de nivell eren molt grans a l’hora 

de jugar, i també un equip que estava dividit 

per grups dintre del mateix equip a l’hora de 

relacionar-se entre ells. Llavors els objectius 

eren els següents: mantenir aquest grup 

amb els 8 jugadors fins a final de temporada, 

intentar fer un veritable grup agafant aquests 

2 o 3 grupets i fer un “gran grup”, aprendre el 

màxim possible una sèrie de normes i valors, i 

finalment, millorar els aspectes ofensius i de-

fensius de l’handbol.

Per tant, com cada final de temporada 

toca fer “balanç”. Començaré dient que estic 

molt content d’haver portat aquest equip, ja 

que per a mi ha estat l’equip mes difícil de 

portar en els 9 anys que fa que sóc entrena-

dor.

Ha estat molt motivador i tots els proble-

mes que hem tingut ens han ajudat a mi a 

madurar com a entrenador i a ells a madurar i 

a millorar com a persones.

Hem aconseguit mantenir el bloc de 8 juga-

dors i, a més, hem pogut pujar jugadors de 

la categoria inferior que s’han  consolidat a la 

categoria superior de cara a l’any vinent. 

Hi ha hagut un increment en la unió de 

tots els jugadors envers el grup base i envers 

l’entrenador.

Hem ampliat una sèrie de normes i valors 

molt importants per a aquestes persones que 

no només utilitzaran en l’handbol, sinó en la 

vida diària. 

Per concloure, esportivament 

hem tingut partits molt 

bons en què hem po-

gut lluitar amb els 

rivals més forts 

de la nostra 

categoria.

Només em queda desitjar-vos unes bones 

vacances i ens veiem a la tornada

Jordi Jiménez
Entrenador de l’Infantil masculí
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Aquesta temporada ha estat el final del cicle 

que es va iniciar fa dos anys amb un grup de 

cadets de primer i segon any realment fan-

tàstics. Pel que fa als objectius esportius que 

es van plantejar a principi de cicle, podem dir 

que han estat assolits en gran part, ja que de 

començar fa dos anys a la fase prèvia de nivell 

B, el grup s’ha consolidat a nivell A. 

Això ha estat possible gràcies a una com-

binació de jugadors de primer i segon any 

amb moltes ganes de treballar i passar-ho 

bé jugant a bàsquet, una certa facilitat del 

grup a resoldre els conflictes derivats de la 

convivència durant tot un any, i un segon 

entrenador, en David Barrios, que no parava 

de treballar per tal que tot-hom estigués in-

tegrat i content.

Com que tot no podia ser positiu, cal 

lamentar el fet que tres jugadors baixessin 

del carro, la qual cosa va deixar l’equip curt 

pel que fa a nombre de jugadors per partit. 

Aquestes baixes es van substituir amb els ju-

gadors del Cadet B Ramon Carmona, Àlex i 

Ricard Manchón i Fabio Augusto Balde. A vo-

saltres us dono les gràcies.

La cirereta del pastís d’aquesta tempora-

da ha estat el torneig celebrat a Eivissa, on 

l’equip va assolir el màxim grau de comunió, 

cosa que ens va ajudar a arribar a la final amb 

un comportament del grup i de tots i cadas-

cun dels seus membres exemplar.

Dit això, només em queda felicitar-vos 

per la temporada. Albert Chen, Albert Peri-

cas, Albert Campanya, Marc Cladellas, Marc 

Martó, Víctor Navas, Esteve Ayma, Manel Va-

lero i Adrià Pérez. Felicitats.

Borja San Miguel Rodríguez
Entrenador del Cadet A

Com sempre, la temporada va començar amb 

molta il·lusió i amb un grup que portaven uns 

anys junts. El nombre de jugadors, sovint i 

sobretot als entrenaments, no ens permetia 

poder treballar al 100% aspectes del joc real, 

ja que al principi érem 10, però per motius 

personals ens van deixar Josep Rull i Toni Jara 

a mitja  temporada.

Malgrat aquest contratemps, val la pena 

dir que l’equip va respondre de manera ex-

traordinària amb una assistència i entrega 

màxima als entrenaments. Per tal de tenir un 

bon fons de banqueta als partits vam precisar 

de l’ajuda d’altres jugadors del Cadet C i de 

l’Infantil A, com per exemple Nil Rovira, Karim 

Aznay, Dani Requena, Oriol Ventura, Albert 

Gascón, Dani, Alejandro del Valle, Hicham 

Mohammed, etc.

En l’aspecte purament esportiu l’equip va 

començar amb un joc força fluid, basat bàsi-

cament en la defensa i pressionant a tota la 

Cadet masculí B bàsquet

pista, amb el contraatac i la superioritat que 

van saber aprofitar sota els taulers jugadors 

com Lucas López, Àlex Manchón i Fabio Au-

gusto Balde.

La segona, però, va començar amb mal 

peu. Una possible relaxació de l’equip i un 

petit entrebanc en el nostre joc van propiciar 

que l’equip, tot i mostrar unes ganes enormes 

de lluitar, perdés 3 partits que ens van apartar 

de la lluita pel campionat. Tot i això, les ganes 

de seguir millorant van veure’s reflectides en 

tots els jugadors fins a l’últim dia.

En nom dels entrenadors del Cadet B, 

Albert Pérez i Edgar Navarro, vull donar les 

gràcies a tots els jugadors, pares, entrena-

dors, coordinador i tots aquells que han fet 

possible que es formés un grup tan unit com 

és aquest.

Sort en la nova etapa júnior!

Albert Pérez
Entrenador del Cadet B

Cadet masculí C bàsquet

Després d’un llarg parèntesi de temps fora 

de les pistes, aquest any em van donar la 

possibilitat de retrobar-me de nou amb un 

projecte esportiu il·lusionant, però també, tot 

s’ha de dir, amb una incertesa per part meva, 

no només per la qualitat humana i esportiva 

que em podia trobar a l’equip Cadet A, sinó 

també pel funcionament en la coordinació 

esportiva i logística de la secció d’handbol 

del Patronat.

Sortosament em vaig trobar una bona 

coordinació esportiva i logística, a càrrec de 

Jordi Jiménez i la resta de tècnics i empleats. 

A més, he tingut l’oportunitat de dirigir uns 

jugadors que han demostrat que formen un 

grup cohesionat, amb una sèrie de valors 

molt arrelats i amb potencial esportiu, que 

sens dubte és resultat de la feina ben feta 

que hi ha hagut en la formació d’aquests jo-

ves durant els últims anys.

Però si alguna cosa tenia d’important 

aquest any era no només la consolidació 

dels aspectes formatius del grup, sinó també 

la d’introduir-se plenament en el món de la 

competició com a pas previ a la categoria 

juvenil.

És per això que durant aquests nou 

mesos hem treballat de valent per perfeccio-

nar aquells recursos tècnics i tàctics, tant a ni-

vell individual com col·lectiu, amb l’objectiu 

Cadet masculí A handbol

Temporada molt divertida la viscuda aquest 

any amb els cadets. Per a mi, tornar a entrenar 

un equip que no coneixia era un experiència 

nova i, a la vegada, trepidant. Vam començar 

amb molts dubtes sobre quin seria el funcio-

nament i si servirien d’alguna cosa els objec-

tius que jo m’havia prefixat. A poc a poc, vaig 

observar que es tractava d’un grup bastant 

cohesionat que treballava a un ritme molt 

tranquil i vaig haver d’adaptar-me. La prime-

ra volta va ser un desastre perquè l’adaptació 

de tots va ser força lenta. Durant la segona 

volta l’equip va evolucionar d’una forma in-

esperada. Més serietat en els entrenaments, 

un grup més adequat al nostre nivell i, sobre-

tot, més confiança en els components d’un 

equip que ha millorat bastant al llarg de la 

temporada.

Agraïment als pares i les mares i a tots els 

jugadors de les categories inferiors que ens 

han ajudat al llarg de la temporada.

Lluís Quirós
Entrenador del Cadet C

Cadet masculí A bàsquet
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d’assolir les millors condicions per poder do-

nar resposta a les diferents situacions que es 

generen en un partit.

En cap moment ens vam fixar objetius 

esportius a principi de temporada. Es tracta-

va d’anar treballant amb un nivell d’intensitat 

molt alt, però sense perdre en cap moment 

l’objectiu de gaudir i passar-ho bé tant en els 

entrenaments com en els partits, tot espe-

rant que els resultats vinguessin per si sols. 

En aquest punt he de felicitar els jugadors, ja 

que la intensitat amb la qual han entrenat i 

han jugat a cada partit ha estat veritablement 

impresionant. Han estat capaços de demos-

trar-se a ells mateixos que amb treball i il·lusió 

es poden aconseguir grans fites. Acabar a la 

part alta de la classificació i ser el tercer equip 

menys golejat és el resultat del bon treball 

que han realitzat.

Estic convençut que aquest equip està 

preparat per al nou repte que suposa el gran 

canvi a categoria juvenil l’any que ve. S’ho 

han guanyat!

Per últim, agrair als pares tant la tasca rea-

litzada en la cohesió del grup com  la seva 

implicació i participació durant tota la tem-

porada, a més del suport que particularment 

he rebut.

J. Carlos Vicario
Entrenador del Cadet A

Cadet masculí B handbol
Portar un equip cadet aquest any ha estat 

un gran repte per a mi, ja que mai he en-

trenat nens de més de 10 anys i, la veritat, 

quan em van oferir aquest equip, m’ho vaig 

pensar dues vegades abans de fer-me’n cà-

rrec. Finalment vaig decidir agafar les reg-

nes d’aquest equip, i tot i ser nous en la ca-

tegoria, estan fent un bon treball. El salt de 

Consell a Federació no se’ls ha notat massa 

simplement perquè estan fent una bona tas-

ca i s’estan adaptant molt bé a la categoria. 

Molts dels jugadors que tinc a l’equip ja els 

coneixia d’haver-los vist jugar anys anteriors, 

però l’entrada de nous jugadors ha estat un 

punt molt positiu. Cal felicitar els nanos per la 

bona integració que han tingut amb la resta 

de companys.

Mirant de cara a la temporada, s’ha de dir 

que s’ha notat l’evolució positiva que està te-

nint l’equip i que, a poc a poc, van agafant el 

bon ritme per tirar endavant. Tot i que alguns 

jugadors han mostrat una actitud negativa 

durant el començament de la temporada 

s’ha pogut fer un canvi i agafar el bon camí 

per poder gaudir jugant i també amb els 

companys de l’equip. 

Agraeixo l’ajuda que m’ha proporcionat 

l’entrenador de l’aleví femení Joel Montava 

per haver-se fet càrrec de l’equip quan no he 

pogut ser-hi o per donar-me un cop de mà 

en moments en què el necessitava. També 

agrair l’ajuda de Xavi Soria i Eduardo Reyes 

per haver vingut als partits en què ho neces-

sitava.

Finalment cal felicitar els pares dels juga-

dors per la gran feina que han fet durant tota 

la temporada i el gran esforç que han mostrat 

en els partits jugats, tant a casa com a fora, 

bastant d’hora. També demano disculpes 

perquè en algu partit no he tingut una acti-

tud correcta. Moltes gràcies per haver-me fet 

passar bons moments i sobretot per haver 

pogut viure nous reptes com a entrenador.

Alberto Rodríguez
Entrenador del Cadet B

Escola Municipal de Tennis
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Aquesta temporada 2007/08 el bàdminton 

a les Franqueses ha tingut un creixement 

important, ja que hi ha hagut més partici-

pants. Per aquest motiu i veient la demanda 

de l’activitat, aquesta propera temporada el 

bàdminton passarà a fer-se tres dies a la set-

mana en comptes de dos com fins ara. 

Cal remarcar la presència de jugadores 

a competicions organitzades pel Consell Es-

portiu del Vallès Oriental, en què han pogut 

viure el bàdminton de forma més competi-

tiva i han pogut compartir el seu nivell amb 

altres jugadors i jugadores de la comarca.

Des del Patronat Municipal d’Esports vo-

lem agrair l’esforç, la constància i la dedicació 

de tots els jugadors/es. Us desitgem bones 

vacances i us recordem que la nova tempo-

rada comença el mes d’octubre amb nous 

reptes i il·lusions renovades.

Moltes gràcies.

Paco Barranco
Tècnic de la secció de Bàdminton

Bàdminton El Complex Esportiu Municipal Les Franque-

ses segueix sent un referent a la ciutat, pel 

que fa als serveis que ofereix a la població.

Com a gestors d’aquesta instal·lació mu-

nicipal, continuem tenint com a prioritat de 

la nostra tasca diària la salut i el benestar dels 

nostres abonats. En aquest sentit, hem am-

pliat l’oferta de serveis i d’activitats dirigides 

per aconseguir aquest fi. 

Entre els serveis cal destacar la incorpo-

ració de l’activitat Teràpia d’esquena, 

adreçada als abonats amb 

problemes d’esquena 

(lumbàlgia, escoliosis, 

cervicàlgia, etc.), 

conduïda per 

COMPLEX 
ESPORTIU 

MUNICIPAL

un fisioterapeuta especialista que la impar-

teix a la piscina. Aquesta nova activitat està a 

l’oferta del quadrant d’activitats dels abonats, 

per tant, hi tenen accés tots els abonats que 

ho necessitin.

L’altre programa de salut que es fa a la 

piscina, l’Aquasalus, està plenament consoli-

dat i segueix donant un servei personalitzat 

a tots els abonats amb patologies de l’aparell 

locomotor i altre malalties produïdes pel pro-

cés d’envelliment.

Quant als altres serveis de salut, comen-

tar que el Combinat Dieta-Exercici continua 

sent un èxit, obtenint uns resultats molt satis-

factoris per a la majoria dels usuaris adscrits a 

aquest servei.

Pel que fa a l’oferta de les activitats trimes-

trals, com el gravity i el pilates, volem desta-

car la correcta acollida que han tingut entre 

els abonats i les bones sensacions que ens 

fan arribar, ja que el treball postural que fan 

millora notablement el seu condicionament 

físic i de retruc els aporta una millor qualitat 

de vida.

Les activitats aquàtiques extraescolars, 

l’activitat física per a gent gran i el mante-ni-

ment per a adults, que ja es desenvolupaven 

en anys anteriors, continuen amb la seva alta 

ocupació, demostrant que aquests sectors 

de la població estan molt satisfets amb el 

servei que s’ofereix.

CEM Les Franqueses

Bar-restaurant

Camp de futbol
de Corró d’Avall

Especialitats

Carns a la brasa

Entrepans calents i freds

Tapes variades

Tel. 620 80 51 44
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Grup d’activitat 
física per a la gent 
gran

Gimnàstica de 
manteniment 
per a adults

Sampayo
Interiorisme

Cuines

Juvenils

Aluminis

Banys

Mampares de Bany

Parquet

Portes

Armaris

Dormitoris

Menjadors

Fàbrica i magatzem:
Pol. Ind. Can Mora Nord

C/ Europa, 17 - Tel. 93 849 47 17
08459 Sant Antoni Vilamajor

Exposició i venda:
Baixa de l’Estació, 2

Tel./Fax 93 841 04 39
08450 Llinars del Vallès

E-mail: cdsampayo@telefonica.net

DISTRIBUÏDOR COMERCIAL

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

XVII Torneig de Futbol Sala de Lleure

Aquest any el Torneig de futbol sala ha reunit 

un total de deu equips que han competit des 

del mes d’octubre fins al mes de juny en dues 

competicions diferenciades: d’octubre a abril, 

els equips van disputar la Lliga d’hivern i, de 

maig a juny, els equips van participar en les 

eliminatòries de la Copa de la lliga.

Els equips participants han estat: FS Jai-

nel, FS Façanes, FS Cafeteria Molina, FS Can 

Bosch, FS Platges de Cardedeu, FS Pinturas 

J.Martínez, FS Doctor Cogollo, Equip Matrius-

kas, FS Seur i FS ACC. 

En la competició de lliga, la regularitat de 

l’FS Pinturas J. Martínez el va portar a ser el 

guanyador. Va ser una lliga molt competida 

i intensa. Molt va haver de lluitar el campió 

amb l’FS ACC i l’FS Seur. Els de l’FS ACC van 

acabar primers de la primera volta sense cap 

derrota. Una segona volta molt irregular amb 

resultats sorprenents va permetre els d’Ivan 

Un any més, des del Patronat Municipal 

d’Esports s’ha participat activament amb 

activitats esportives de la Fundació APADIS 

amb l’objectiu de crear i dissenyar activitats 

que estiguin adaptades a l’interès i nivell de 

tots els usuaris de la fundació.

S’han fet activitats de tot tipus: sortida de 

vela, hípica, jornada de bàdminton, jornada 

de tir amb arc... totes aquestes de caràcter 

puntual, però també hi ha hagut activitats 

setmanals on s’ha donat continuïtat al taller 

APADIS (programa per a persones amb discapacitat)

Garrido imposar-se a la classificació general. 

Per segon any consecutiu, Adrià Bonachela va 

aconseguir el premi “Pichichi” amb 38 gols i el 

premi de “Porter menys golejat”  se’l va endur 

l’FS Pinturas J. Martínez.

A partir de maig es va començar a cele-

brar la XVII Copa de la Lliga amb un format 

d’eliminatòries després d’un sorteig. La pri-

mera eliminatòria va ser en format d’anada i 

tornada i els quarts, les semis i la final es van 

disputar a un partit. Com en totes les compe-

ticions a un partit no vam tardar a veure les 

primeres sorpreses. L’FS Platges de Cardedeu 

va passar a la final. I l’altra sorpresa la va donar 

l’FS Seur que es va imposar a les semifinals a 

l’FS ACC (sotscampió de la Lliga d’hivern).

La final, que es va disputar el 7 de juny co-

incidint amb la Cloenda d’Activitats del PME 

de les Franqueses, va ser molt divertida i tre-

pidant. L’FS Seur es va imposar per 1 gol a 2 i 

es va proclamar campió.

ACTIVITAT 
FÍSICA GENT  

GRAN I 
MANTENIMENT

ADULTS

d’activitat física adaptada al gimnàs de l’IES 

Lauro per part de la monitora Sandra Alias i 

sessions puntuals de tai-txi dirigides pel mo-

nitor especialista Marc Ricard.

Cal destacar que aquesta temporada, 

concretament al mes d’octubre, el Patro-

nat Municipal d’Esports i la Fundació APA-

DIS van firmar el conveni per a la promo-

ció i col·laboració del desenvolupament 

d’activitat física i esportiva dels alumnes in-

tegrants d’aquesta fundació.

ACTIVITATS
DE LLEURE
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Ioga

El ioga és una de les diferents activitats de 

lleure que ofereix el Patronat Municipal 

d’Esports de les Franqueses amb més acce-

ptació, i que es realitza setmanalment al gim-

nàs del CEIP Guerau de Liost.

Cal remarcar el bon treball dels monitors 

de l’Associació Espanyola de Ioga en la Vida 

Quotidiana i l’augment de places que ha 

ofert el PME per poder acollir la demanda de 

l’activitat. El ioga és una disciplina mil·lenària 

molt completa. La seva finalitat consisteix a 

assolir el benestar a nivell físic, emocional i 

mental del nostre organisme. Aquest equi-

libri es desenvolupa a través de moviments 

psicosomàtics, que ens serveixen per mante-

nir una vida saludable i per saber respondre 

d’una manera equilibrada i serena a qualse-

vol situació que ens puguem trobar al llarg 

de la nostra vida.

Enguany és el tercer curs i veiem amb alegria 

com el ioga està ben arrelat a les Franqueses. 

S’han creat dos grups amb veterans i nouvin-

guts amb els quals hem gaudit d’aquesta 

disciplina, fins al punt que acabant la tem-

porada es va fer una ampliació d’activitat du-

rant el mes de juliol, davant de la petició de 

l’alumnat. Els grups els completen alumnes 

d’altres poblacions que no tenen la facilitat 

de fer ioga a les seves localitats.

Pere i Lila
Professors de Ioga

Tai-txi

Aquest curs 2007-08 s’han portat a terme 

quatre grups de tai-txi en horari semblant als 

cursos anteriors. El dilluns, al matí, la tarda i 

el vespre, i el dimecres a la tarda, donant la 

possibilitat a tothom de poder assistir-hi.

S’ha acabat el curs al mes de juny amb 

nous amics i companys i amb ganes de va-

cances, però també esperant que arribi el 

proper mes d’octubre, amb noves iniciatives 

com la de començar a fer la forma de tai-txi 

AMPLIACIÓ DE LA ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL DE 

CORRÓ D’AVALL

La fase 5 del projecte de remodelació de la 

zona esportiva municipal de Corró d’Avall in-

clou un nou camp de futbol 7 de gespa arti-

ficial i un augment de la superfície per poder 

col·locar-hi pistes de tennis i de pàdel, i una 

zona d’”skateboard”. 

La fase 5 forma part d’un projecte integral 

del qual se n’ha executat la fase 1A, que in-

clou les pistes de tennis al nord de la piscina 

municipal, i la fase 1B, que és la pista polies-

portiva coberta al nord del pavelló poliespor-

tiu. La fase 2, que inclou l’endegament de la 

riera Carbo-nell, la urbanització del carrer de 

la Riera i l’aparcament de la zona esportiva, 

està actualment en obres i queden per des-

envolupar les fases 3 (aparcament Can Mònic 

i carril bici), la fase 4 (parc públic Can Mònic) 

i la present fase 5, que ocuparà els terrenys 

sense urbanitzar adjacents al camp de futbol, 

a la via del tren i a la Ronda Nord.

En aquest espai es construirà un camp de 

futbol 7 de gespa artificial, 4 pistes de ten-

nis, una de les quals serà de gespa artificial, 

4 pistes de pàdel, un camí de vianants i carril 

bici que unirà els diferents espais, i una zona 

d’”skateboard”. El camp de futbol 7 se situarà 

al costat del carrer Migdia, a la part sud-oest 

del camp de futbol municipal; al sud d’aquest 

equipament es construiran dues noves pis-

tes de tennis (una de gespa artificial) amb 

les mides reglamentàries per a competicions 

nacionals; i a l’altra banda de la Ronda Nord, 

les dues pistes de tennis restants que sí que 

tindran les mides necessàries per disputar-hi 

competicions internacionals. La diferència de 

mides entre les pistes és causa de la dispo-

nibilitat limitada d’espai entre la Ronda Nord 

i el camp de futbol municipal. Les pistes de 

pàdel se situaran a la zona paral·lela a les vies 

del tren i la zona d’”skateboard”, al costat del 

camp de futbol 7 i les pistes de tennis.

amb bastó, coneguda a Taiwan com a “bastó 

de salut”. Aquesta forma és força interessant 

per a la millora de la coordinació, la força 

muscular dels braços i l’equilibri corporal.

Gràcies a tots per tenir ganes d’aprendre i 

de millora constantment.

Toni Camps
Mestre de Tai-txi
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El 28 de juliol de 2008 es va fer a la sala d’actes 

de l’Ajuntament la protocol·lària signatu-

ra del conveni de cessió d’ús dels terrenys 

de la parròquia de Santa Maria de Llerona 

a l’Ajuntament de les Franqueses. L’acte va 

comptar amb la presència d’Esteve Ribalta, 

alcalde de les Franqueses, mossèn Joan Va-

llicrosa, rector de la parròquia de Santa Maria 

de Llerona, i Josep Badia, regidor d’Esports i 

Serveis Municipals.

El conveni estableix, entre d’altres 

aspectes, una cessió del dret d’ús 

dels ter-renys on es troba ubicat 

el camp de futbol i els ves-

tidors per un termini de 

25 anys, on s’instal·larà 

gespa artificial. També 

es contempla la ces-

sió, per 5 anys, de la 

zona de les pistes 

de tennis, pista 

esportiva i pistes 

de petanca.

Tant l’alcalde 

de les Franque-

ses com el rector 

de la parròquia de 

Llerona s’han mos-

trat molt satisfets 

per haver desenca-

llat en poc temps un 

tema que havia provocat 

l’enfrontament de l’anterior 

equip de govern amb la pa-

rròquia.

El rector ha destacat el clima d’obertura i 

diàleg que hi ha actualment al consistori. 

També s’ha fet un reconeixement a la bona 

feina realitzada pel regidor d’Esports, Josep 

Badia, que ha estat qui ha portat les negocia-

cions del conveni. L’alcalde, per la seva ban-

da, s’ha referit al respecte mutu com a base 

de qualsevol negociació.

Aquest bon clima que existeix entre l’Ajun-

tament i la parròquia de Santa Maria de Lle-

rona dóna peu, segons es va anunciar durant 

la signatura del conveni, a nous projectes de 

participació conjunts que poden incloure el 

casal parroquial o el servei del bar.

A banda de la instal·lació de la gespa arti-

ficial, que tindrà un cost aproximat de 550.000 

euros, al conveni es contemplen diverses ac-

tuacions de reordenació de la zona com ara 

la connexió d’aigües pluvials i de les residuals 

dels vestidors a la xarxa pública de clave-

gueram, la instal·lació de dos punts 

d’enllumenat a la zona d’accés de 

l’aparcament de la zona espor-

tiva o la instal·lació de la línia 

telefònica a les dependèn-

cies de la Parròquia. Tam-

bé està previst una nova 

regulació de l’accés a la 

zona esportiva.

El conveni de ces-

sió d’ús dels terrenys 

de la parròquia de 

Santa Maria de Llero-

na a l’Ajuntament de 

les Franqueses preveu 

la possibilitat que amb-

dues parts acordin una 

pròrroga en acabar els ter-

minis establerts.

Es signa el conveni de 
cessió dels terrenys de 

la parròquia de Llerona 
amb l’Ajuntament 

El Patronat Municipal d’Esports segueix amb 

la mateixa línia de treball de sempre, donant 

suport als centres educatius de les Franque-

ses amb activitats esportives adreçades als 

alumnes de primària i secundària.

Enguany, el Programa escolar de promo-

ció esportiva ha arribat a la novena edició 

amb un contingut ampli i profitós per a tots 

els implicats.

S’han fet moltes sessions d’handbol i de 

bàsquet per als alumnes de 5è i 6è, en què 

un monitor del Patronat Municipal d’Esports 

es feia càrrec de mig grup per practicar 

aquest esport. També s’han fet tallers espe-

cífics a tots els cursos com jocs de punteria a 

l’escola, patins, bàdminton al pavelló, balls de 

saló, tennis, danses i tir amb arc a la seu del 

club, entre d’altres. Aquests tallers sempre 

han estat conduïts per especialistes que ha 

facilitat el PME.

Totes aquestes activitats es fan amb la in-

tenció d’ajudar el mestre d’educació física a fer 

activitats que, a vegades, per manca d’espai o 

material no seria possible, i d’aquesta manera 

introduir a tots els alumnes de les Franque-

ses en l’esport i ajudar-los a conèixer esports 

que potser encara no han practicat mai. Tam-

bé cal destacar que el Patronat Municipal 

d’Esports aporta una subvenció per fer una 

activitat física a la natura, que normalment és 

en el medi aquàtic (vela, piragüisme).

Per últim, comentar que el dia 16 de juny 

es va fer al pavelló poliesportiu municipal la 

cloenda d’activitats esportives de primària, 

Programa escolar de promoció esportiva

destinada a tots els alumnes de 6è de les 

escoles de les Franqueses. Enguany, aques-

ta cloenda va tenir un caire diferent al de les 

darreres edicions. Els nois i noies van gaudir 

d’un matí practicant esports convencionals i 

descobrint altres esports alternatius i adap-

tats, com per exemple, maçabol, lacrosse, 

mini hoquei, ultimate frisbee, futbol en visió 

reduïda i volei asseguts.

Per als alumnes de secundària, el PME 

ofereix un programa de subvencions perquè 

realitzin sortides d’activitat física a la natura, 

com l’esquiada i d’altres activitats.

Des del Patronat Municipal d’Esports es 

valora molt positivament aquest programa i 

dia a dia s’està treballant per millorar-lo i que 

sigui beneficiós tant per als alumnes, com 

per als professors i les escoles.

El web del Patronat Municipal d’Esports de 

les Franqueses del Vallès, www.lesfranque-

ses.cat/esports, ha rebut durant l’any 2007 

un total de 80.717 visites, més del doble que 

l’any 2006, el que suposa una mitjana de més 

de 6.700 visites mensuals.

Aproximadament són uns 500 usuaris 

que reben setmanalment les notícies de 

l’actualitat esportiva del nostre municipi, 

així com l’agenda esportiva amb els esde-

veniments més importants de cada cap de 

setmana.

www.lesfranqueses.cat/esports
Per altra banda, des del web s’ha donat 

continuïtat al procediment d’inscripció ini-

ciat la temporada passada i que tan bons 

resultats ha donat, ja que facilita les tasques 

de planificació i previsió de participants en 

activitats com el Cros Escolar i Popular o la 

Caminada Popular.

El portal d’esports és una eina molt im-

portant per difondre i potenciar les activitats 

que es realitzen al PME, i a la vegada donar a 

conèixer les entitats que hi ha al municipi i 

totes les activitats que organit-zen.

WEB DEL PMEwww.lesfranqueses.cat/esports
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ACTIVITATS 
PUNTUALS
ANY 2007

ABRIL 2007
Més d’un miler de persones donen la benvinguda al 
nou Parc del Mirador
Unes 1.200 persones van assistir el dissabte 28 d’abril a la festa 

de benvinguda del nou Parc del Mirador, situat a la part alta 

de Bellavista. El Patronat Municipal d’Esports de les Franque-

ses va organitzar diverses activitats lúdiques i esportives, com 

escacs, bàdminton, taller de modelisme, tir amb arc, inflables 

i minigolf. També va haver-hi una botifarrada per a totes les 

persones assistents. L’activitat va estar marcada pel bon am-

bient i per l’elevat nombre de participants, un total de 1.200 

persones. Amb aquest nou espai natural es cobreixen les 

necessitats de poder realitzar diferents activitats en contacte 

amb el medi ambient dintre del nostre municipi.

500 participants a la V Caminada Popular
La V Caminada Popular de les Franqueses va aplegar el diu-

menge 29 d’abril uns 500 participants, que van recórrer els 17 

quilòmetres de què constava la caminada passant per Corró 

d’Avall, Llerona, Corró d’Amunt i Marata fins a arribar a la plaça 

de l’Ajuntament, que va ser també el punt de sortida. Durant 

el recorregut, hi va haver 4 punts d’avituallament i l’esmorzar 

amb la tradicional botifarrada a la zona esportiva municipal 

de Corró d’Amunt. Al finalitzar la caminada es van repartir ob-

sequis als participants que, a més, si presentaven la butlleta 

d’inscripció, podien aconseguir més regals en el sorteig que 

es va fer. Aquesta caminada forma part del Programa “Esport 

per a tothom”, que té l’objectiu d’oferir activitats alternatives a 

aquelles persones que no volen fer un esport de competició.

“Masterclass” d’activitats dirigides del CEM en el seu 
5è aniversari
El diumenge 6 de maig al matí, el Complex Esportiu Muni-

cipal va organitzar un altre dels actes programats durant tot 

l’any per celebrar el 5è aniversari de l’equipament. En concret, 

l’activitat de diumenge va ser una classe magistral o “mas-

Maig 2007
El grup de la gent gran visita Sant Andreu de la Barca 
amb motiu del cicle de passejades
El dijous 3 de maig el grup de la gent gran del PME va fer 

l’última de les passejades previstes del programa “A cent cap 

als cent”, organitzat per la Diputació de Barcelona. En aquesta 

ocasió el municipi organitzador va ser Sant Andreu de la Barca. 

L’activitat va estar marcada pel bon ambient entre tots els par-

ticipants, que van poder gaudir d’un dia immillorable i d’unes 

instal·lacions de primer nivell.

Cloenda del cicle de passejades de la gent gran
El dimecres 23 de maig, un total de 30 persones del grup de la 

gent gran de les Franqueses va participar a l’acte de cloenda 

del programa “A cent cap als cent”, que organitza la Diputació 

de Barcelona, celebrat a Sitges. La matinal va estar marcada 

pel bon ambient i per la bona organització i predisposició dels 

participants, ja que l’activitat prevista enguany com a cloenda, 

consistia en un circuit d’activitats lúdiques i esportives, en què 

també s’incorporava una petita passejada per anar d’estació a 

estació. Seguidament es va fer el dinar i com a cloenda van 

tenir lloc les tradicionals danses i l’acte protocol·lari d’entrega 

de diplomes per a tots els participants.

Trobada de l’Escola Esportiva Municipal
El dissabte 26 de maig el grup prebenjamí mixt va fer la tro-

bada mensual al pavelló poliesportiu municipal, amb la parti-

cipació d’uns 25 esportistes, que van fer diferentes activitats. 

Primer van començar amb jocs populars com trepitjar cues o 

matar, després van jugar a beisbol i per acabar la jornada van 

disputar un mini partit de futbol. Al finalitzar l’activitat cada 

petit esportista va rebre una bossa amb un suc i galetes per 

recuperar forces.

El dissabte 26 de maig va tenir lloc a les pistes municipals de 

tennis la Jornada anual de tennis adaptat que ofereix el Pa-

tronat Municipal d’Esports a l’entitat del municipi Apadis. La 

jornada va constar de diferents exercicis lúdics que van fer que 

tots els participants gaudissin d’una activitat molt divertida. 

Nico Stamerra, responsable de l’Escola de Tennis del PME, va 

valorar molt positivament l’activitat i va agrair en tot moment 

la col·laboració dels monitors d’Apadis. Al finalitzar l’activitat 

tots els participants van rebre un petit obsequi de la jornada 

per part del Patronat Municipal d’Esports.

El CE Llerona, a Port Aventura
Per tal de dinamitzar la vida social del club, el CE Llerona va 

organitzar el cap de setmana del 26 i 27 de maig una sortida a 

Port Aventura amb socis, aficionats i jugadors. L’expedició del 

CE Llerona la va encapçalar el seu president, Jaume Viñas, i els 

entrenadors dels diferents equips.

terclass” d’activitats 

dirigides gratuïta i 

oberta a tothom, 

que es va fer a la 

pista coberta mu-

nicipal que hi ha al 

costat del pavelló i a 

la qual van assistir 40 

persones. A les 11, la classe 

va ser de la modalitat “step”, i 

a les 12, d’”aerolatino”. Cal destacar 

que totes les persones participants van rebre un obsequi com-

memoratiu. A més, durant la jornada tots els nens i nenes que 

ho van voler van poder saltar i botar al tobogan inflable que es 

va muntar per a l’ocasió.

L’XI Trobada Comarcal d’Activitat Física per a la Gent 
Gran aplega 300 participants

El diumenge 20 de maig al matí va tenir lloc a la zona esporti-

va municipal de Corró d’Avall l’XI Trobada Comarcal d’Activitat 

Física per a la Gent Gran, organitzada pel PME, que va reunir 

300 participants de Rubí, Granollers i les Franqueses. Tots els 

grups es van reunir al vestíbul del Complex Esportiu Munici-

pal i posteriorment van dirigir-se al camp de futbol, on va co-

mençar el circuit d’activitats dirigides, molt variades i entretin-

gudes, com la de danses, que té un gran èxit, dinamitzades pel 

grup d’Isidre Vallés. Les activitats van durar fins a les 13.30 h, 

quan es van lliurar els obsequis i regals a tots els participants. 

La trobada, que va comptar amb la predisposició de tots els 

col·laboradors, es va cloure amb una arrossada.

Conferència d’entrenadors de l’FC Barcelona
El 21 de maig va tenir lloc al Teatre-Auditori de Bellavista, dins 

del programa de conferències que organitza el PME, la xerrada 

col·loqui “L’esport d’elit vers l’esport de formació”, a càrrec dels 

entrenadors de les seccions d’handbol i d’ hoquei de l’FC Bar-

celona, Xesco Espar i Quim Paüls, i del màxim responsable del 

bàsquet base del club blaugrana, Joan Montes. Cal destacar 

la bona predisposició del públic assistent, la gran majoria del 

quals estava format per alumnes de l’IES Lauro. Els ponents 

van cloure la xerrada fent una reflexió sobre la importància 

que té l’esport en els joves d’avui.

Jornada de tennis adaptat amb el grup APADIS
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VIII Campionat de Tennis Individual
El cap de setmana del 26 i 27 de maig van tenir lloc a les pis-

tes municipals de tennis les finals del VIII Campionat de Tennis 

Individual del CT Les Franqueses, en els nivells A i B, que van 

aplegar 41 jugadors. Després d’onze jornades, Enric Ciervo es 

va proclamar campió del grup A, seguit d’Isaac Avilés. El cam-

pió del grup B va ser Ivan Blanes, seguit de José Avilés, i el del 

grup B2-B3, Juan José Moreira, seguit d’Enrique Hernández. 

Per altra banda, destacar l’ascens al grup A dels jugadors Sergi 

Labrador, Ivan Blanes, Cristian Casado i José Avilès.

Recepció al CE Llerona per l’ascens 
a Segona Territorial
L’Ajuntament de les Franqueses va oferir el 29 de maig una 

recepció al CE Llerona pel seu ascens a la categoria de 2a Te-

rritorial de futbol. D’aquesta manera es reconeixien els mèrits 

d’aquest club després de molts esforços i molta dedicació al 

llarg de la lliga regular. A l’acte hi van assistir unes 40 persones 

entre jugadors, la majoria dels quals són de les Franqueses, 

tècnics i directius, que van signar al llibre d’honor. El president 

del CE Llerona, Jaume Viñas, va rebre una placa commemo-

rativa.

JUNY 2007
Sortida a la Seu d’Urgell del grup d’APADIS
El cap de setmana del 2 i 3 de juny la Fundació APADIS va 

gaudir de diverses activitats a la Seu d’Urgell. L’expedició va 

sortir dissabte al matí des de Bellavista cap a l’alberg La Bruna, 

situat a Bellver de Cerdanya. A la tarda van gaudir del Mercat 

Medieval de la Seu, un dels més importants del sector, amb 

espectacles, desfilades i productes específics.

El diumenge, el grup va llevar-se molt d’hora perquè els 

esperava una matinal plena d’activitat, un bon esmorzar per 

agafar forces, piragüisme i passeig pel Parc del Segre. El cap de 

setmana va ser força complet i molt entretingut, amb el bon 

ambient com a tònica general.

V Copa de la Lliga de Futbol Sala
L’FS Bellavista es va proclamar campió el 2 de juny de la V 

Copa de la Lliga de Futbol Sala en un partit molt ajustat con-

tra l’FS AV Bellavista. A l’acabar el partit es van lliurar els trofeus 

següents:

-Porter menys golejat: el de l’FS Bellavista, Jordi Ausas.

-Equip que va aconseguir el guardó al joc net “fair play”: l’FS 

La Lona.

-Màxim golejador: Adrià Bonachela Beltrán, de l’FS ACC.

La classificació de la lliga regular va quedar de la manera 

següent: 1r: FS Bellavista; 2n: FS ACC; 3r: FS ASFO; 4t: FS AV 

Bellavista.

Lliurament de premis del IV Concurs de Fotografia 
de la V Caminada Popular
El Patronat Municipal d’Esports va lliurar el dimecres 6 de 

juny els premis del IV Concurs de Fotografia de la V Caminada 

Popular de les Franqueses del Vallès. Els premiats d’aquesta 

edició van ser: primer premi per a “El torrent de Can Suquet”, 

de Josep Pujadas i Lloreda; i premi especial, per “El mar verd”, 

de Juan Bello Moyano. Els premis consistien en 225 euros en 

material fotogràfic i un diploma. Un cop lliurats els premis es 

va oferir un petit refrigeri a tots els assistents.

XXIII Diada del Joc i de l’Esport
El dissabte 9 de juny va tenir 

lloc a la zona esportiva 

municipal de Co-

rró d’Avall la XXIII 

Diada del Joc 

i de l’Esport, 

jornada que 

serveix com 

a cloenda de 

les diferents 

activitats que 

organitza du-

rant tota la tem-

porada el Pa-

tronat Municipal 

d’Esports. La Diada va 

iniciar-se ben d’hora, a les 

9 h, amb els partits de bàsquet 

i d’handbol de les diferents categories del PME. Una vegada 

finalitzada la seva activitat, tots els participants rebien de la 

carpa d’obsequis un lot de productes del PME agraint la seva 

participació en l’acte. Per cloure la jornada van tenir lloc els 

tradicionals partits de bàsquet i d’handbol entre pares i mares 

de jugadors i els entrenadors de les diferents seccions.

Recepció al Club de Tir amb Arc pels èxits aconse-
guits durant la temporada
El dimarts 12 de juny el Club de Tir amb Arc Les Franqueses, 

conjuntament amb els seus arquers, van assistir a una recepció 

oferta a l’Ajuntament amb motiu dels bons resultats aconse-

guits durant al Campionat d’Espanya disputat a Àvila. Durant 

l’acte es van entregar dues plaques commemoratives, una per 

a l’arquera Carmen Sánchez amb motiu del títol aconseguit 

com a Campiona d’Espanya de Tir amb Arc en la modalitat 

d’arc nu, i una altra per a Santi Olivé amb motiu del Campionat 

de Catalunya aconseguit en la modalitat d’arc tradicional.

V Jornada de Primària de les Franqueses
El divendres 15 de juny va tenir lloc al pavelló poliesportiu de 

Corró d’Avall la V Jornada de Primària del Programa de Promo-

ció Esportiva per a les Escoles. La matinal va iniciar-se a les 9.30 

h amb la recepció dels grups del CEIP Bellavista-Joan Camps 

i del CEIP Joan Sanpera. Els participants van rebre abans 

d’iniciar la competició una samarreta d’obsequi per disputar 

les diferents competicions previstes: handbol, bàsquet, futbol 

i bàdminton. La jornada va disputar-se dintre d’un clima lúdic i 

esportiu, on el component “fair play” era el principal objectiu.

XXI Cursa de Bellavista i I Marxa Popular
Diumenge 17 de juny va tenir lloc la XXI Cursa de Bellavista i 

la I Marxa Popular, organitzada per l’AE Grup Fondistes Bella-

vista, amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports. La 

jornada esportiva va tornar a ser un èxit de participació: 650 

atletes van fer la cursa i 150 persones es van apuntar a fer el 

recorregut caminant (novetat d’enguany). El primer a creuar 

la línia de meta va ser, com l’any passat, l’atleta franquesí Elias 

Resina, amb un temps de 32 minuts i 44 segons; el segon va 

ser el garriguenc Dani Cuartero (33min 05s); i el tercer, el tam-

bé franquesí Toni Flores (33min 30s). En categoria femenina va 

guanyar Estrella Ribó (39min 40s), la segona va ser Anna Riera 

(44min 21s) i la tercera Laura Cobos (45min 32s).

El club de les Franqueses A4 el km es va presentar ben aviat 

a la línia de sortida, on els seus atletes tenien per endavant 

10 quilòmetres i un recorregut de contínues pujades i baixa-

des: un circuit trencacames i molt exigent. El club franquesí 

va aconseguir pujar al podi vàries vegades, ja que Toni Flores 

va ser el 3r de la classificació general, Toni Torres el 2n millor 

franquesí, i Miquel Clapés, el 5è millor franquesí.

Per altra banda, cal destacar també la bona actuació de 

la resta d’atletes del club: Joan Farrés, Pep Fuentes, Juanma 

Egea, Antoni Menbrive, Xavier Ramírez, Abel Santos, Carlos 

López, Jordi Carrillo, i per últim i com a protagonista de la jor-

nada és de destacar la gran cursa de l’atleta Carmen Llorente, 

que amb l’ajuda del Carles, va rebaixar en més de 2 minuts la 

seva marca en 10 km, que havia aconseguit 15 dies abans a 

Granollers.

El 19 de juny el primer equip del Club Futbol Les Franqueses 

va ser el protagonista de la recepció que l’Ajuntament va fer 

en el seu honor a la sala de plens, amb motiu de l’ascens 

del club a la Primera Divisió Territorial. El club franquesí va 

rebre una placa commemorativa amb motiu de l’ascens 

de categoria. Posteriorment es va obsequiar tots els 

jugadors i directius del club amb un petit refrigeri.

XII Nit de l’Esport de les Franqueses
El Patronat Municipal d’Esports va organitzar el diven-

dres 29 de juny la XII Nit de l’Esport de les Franqueses, 

un sopar-festa que va comptar amb més de 300 assis-

tents i que va tenir lloc, com en les darreres edicions, a 

l’Hotel Ciutat de Granollers. L’acte el va conduir la model, 

dissenyadora de roba i presentadora granollerina Mireia Ca-

nalda, actual col·laboradora del programa de TV3 “El Club”.

Les entitats que van participar en la XII Nit de l’Esport de les 

Franqueses van ser les següents: Club Tir amb Arc LF, ACC-Fut-

bol Sala, Club Esportiu LF-Bàsquet, Club Esportiu LF-Handbol, 

Recepció al CF Les Franqueses pel seu ascens
a Primera Territorial

ACTIVITATS PUNTUALS ACTIVITATS PUNTUALS
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JULIOL 2007
XII Open de Tennis de les Franqueses
El cap de setmana del 7 de juliol va tenir lloc a les pistes muni-

cipals de tennis la final del XII Open de Tennis de les Franque-

ses, el guanyador del qual va ser Enric Ciervo per tercer any 

consecutiu. La final va durar uns 80 minuts amb el resultat de 

6-4 i 6-0, i Lluís Satorres tot i el seu esforç i lluita constant, no va 

poder amb el tricampió. La final de consolació la van disputar 

Josep Pons i Antoni Martínez amb un resultat de 7-6, 0-6, 7-5, 

en un partit que va durar 3 hores. 

12 Hores de Bàsquet de La Perestroika
El cap de setmana del 7 i 8 de juliol l’AE Perestroika va organit-

zar la 17a edició de les 12 hores de Bàsquet, enguany amb la 

participació de 8 equips: Sorriana, Green Team, Hebbel, Falty 

Towers, La Perestroika, Peña Verde, Patathinaikos i Hiades. Els 

equips, a part de gaudir d’una matinal plena de partits, igual 

que en les edicions anteriors van poder utilitzar la piscina 

d’estiu per fer un banyet entre partit i partit. La final va ser molt 

disputada entre el Sorriana i el Green Team, que tot i el bon 

joc demostrat, l’experiència i l’encert en els moments 

més importants del partit no van poder evitar que 

l’equip del Sorriana guanyés el torneig.

V Campus de Tecnificació d’Handbol
El divendres 20 de juliol va tenir lloc la clo-

enda del V Campus d’Estiu de Tecnificació 

d’Handbol amb diverses activitats: piscina, 

visites de jugadors de la Divisió d’Honor, 

com Alexander Tioumentsev, jugador 

del Keymare Almeria, intercanvi amb el 

Campus del Consell que es feia a Gualba, i 

d’altres activitats complementàries. El direc-

tor del Campus, Jordi Jiménez, va valorar molt 

positivament tot el treball realitzat amb els par-

ticipants. 

II Caminada Nocturna de Corró d’Amunt
El dissabte 21 de juliol va tenir lloc la II Caminada Nocturna 

de Corró d’Amunt, organitzada pel CC Corró d’Amunt, amb la 

col·laboració del Patronat Municipal, i que va reunir 160 par-

ticipants, entre petits i grans. A les 22 h tothom estava molt 

engrescat al punt de sortida, les antigues escoles de Corró 

d’Amunt. L’itinerari va continuar cap el camí de Can Blanxart, 

i va seguir pel bosc de Ca l’Aimeric, Can Grau Gros, el camí 

de Can Parets i el de Can Borra, fins a la zona esportiva, pas-

sant per Can Manel. Un total de 6,4 Km que es van recórrer 

en aproximadament una hora. Al finalitzar la caminada, el CC 

Corró d’Amunt va obsequiar tots els participants amb una xo-

colatada amb melindros.

8 Hores Nocturnes de Tennis
El cap de setmana del 21 i 22 de juliol es van disputar a les 

pistes municipals de tennis les 8 Hores Nocturnes de Tennis de 

les Franqueses, amb la participació de 18 jugadors. La jornada 

va iniciar-se a les 6 de la tarda i va tenir continuïtat fins a les 2 

de la matinada, amb 36 partits disputats. Cal destacar el bon 

ambient que va haver-hi durant tot el torneig i que va fer que 

la jornada fos tota una festa per a tothom.

Nova sala de joc del Club Escacs a Bellavista
El dissabte 21 de juliol a la tarda es va fer el 

primer acte oficial a la nova sala de joc del 

Club d’Escacs Les Franqueses, al Cen-

tre Cultural de Bellavista, planta -1, 

aula 4, on està previst que el Club 

jugui els seus partits la propera 

temporada. El Club ha decidit fer 

aquesta “jugada” amb la intenció 

de no estancar-se i incorporar 

nous jugadors, alguns dels quals 

ja es van interessar per aquest es-

port en la Festa dels Escacs celebra-

da l’octubre de 2006 a les mateixes 

instal·lacions. La celebració va aconseguir aplegar una vintena 

de persones, que van valorar molt positivament el canvi de 

seu de joc, ja que les condicions del Centre de Bellavista són 

molt més modernes i adaptades a les necessitats del Club.

XII Torneig de Futbol Sala d’Estiu
El 26 de juliol va tenir lloc la cloenda 

del XII Torneig de Futbol Sala 

d’estiu. A les 20.30 h es va 

disputar el partit per al 

3r i 4t lloc, en què es 

van enfrontar New 

Team i el Pro-5. A les 

21.30 h es va disputar 

la gran final entre els 

equips Esteaua de Va-

lencia i Los Primos. El 

partit va ser molt emo-

cionant i molt ajustat, 

però en els últims minuts 

l’equip de Los Primos va sen-

tenciar amb dos gols i va deixar 

el resultat 2 a 4, i d’aquesta manera 

va proclamar-se campió del tor-

neig. La classificació va quedar de la següent 

manera:

- 8è classificat: Purró d’Avall

- 7è classificat: The Little team

- 6è classificat: Transportes 

M. Del Valle

- 5è classificat: Frankfurt 92

- 4t classificat: New Team

- 3r classificat: Pro-5

- 2n classificat: Esteaua 

de Valencia

- 1r classificat: 

Los Primos

- Premi al porter 

menys golejat: 

Arnau Albert 

Cussó, de Los Primos

- Màxim golejador 

Jonathan Antoni Cierco

- Equip “fair play”: 

Purró d’Avall

Cloenda de les activitats d’estiu
El 27 de juliol es va fer la cloenda de les Acti-

vitats d’Estiu, Casal i Juliol Esportiu, organit-

zades per l’Àrea de Benestar Social, Joventut 

i Sanitat, i el Patronat Municipal d’Esports, i 

en les quals van participar més de 550 nens 

i nenes. Tots els participants van gaudir d’un 

mes de juliol ple d’activitats esportives i de 

lleure, i de sortides. La cloenda va consistir en 

diverses activitats, un espectacle d’animació i 

la festa de l’escuma, a la zona esportiva munici-

pal de Corró d’Avall.

Club de Tennis LF, CF Bellavista-Milán, AE Veterans Bellavista-

Milán, Club Natació Granollers, BM La Roca, Club d’Escacs LF, 

Club Okamishin Bellavista, CE Llerona, EC Granollers, Club Pe-

tanca Bellavista, CF Parets, Gimnàs Nokachi, CF Les Franqueses, 

CC Corró d’Amunt, Club Petanca Corró d’Amunt, CA Canove-

lles, CF Peña Los Amigos i Sweetrade Bowling LF.

Els millors esportistes de les Franqueses per categoria van 

resultar ser els següents:

ALEVÍ FEMENÍ: Judit Colomé - CN Granollers-Natació sin-

cronitzada

INFANTIL FEMENÍ: Jéssica Cobos - CF Bellavista-Milán

CADET FEMENÍ: Andrea Romero - Gimnàs Nokachi

JUVENIL FEMENÍ: Carmen Sánchez - Club Tir amb Arc Les 

Franqueses 

SÈNIOR FEMENÍ: Núria Marín - Gimnàs Nokachi

ALEVÍ MASCULÍ: Fabián Ferreira - PME Les Franqueses-

Handbol

INFANTIL MASCULÍ: Jordi Ganduxé - EC Granollers

CADET MASCULÍ: Francesc Ascanio - CE Llerona 

JUVENIL MASCULÍ: David Rodríguez - CF Bellavista-Milán

SÈNIOR MASCULÍ: Elías Resina - CA Canovelles

Durant la nit, el Patronat Municipal d’Esports també va lliu-

rar el següents premis especials:

Mèrits personals:

-Josep Marquès: foment del futbol amb el CE Llerona 

-Joan Mas Campeny: foment dels escacs amb el Club Es-

cacs Les Franqueses 

-Isidoro Granados: foment del futbol amb el CF Bellavista-

Milán

-José Antonio Martínez: foment del futbol sala al municipi

Gestes esportives:

-Aleví masculí d’handbol del PME, per guanyar la Lliga del 

Consell Comarcal nivell 2

-Amateur del CE Llerona, per l’ascens a 2a Divisió Ter-rito-

rial de futbol

-Equips infantils del Gimnàs Nokachi, pels campionats de 

Catalunya en la modalitat de kata i kius

-Amateur A del CF Les Franqueses, per l’ascens a 1a Divisió 

Territorial de futbol

Mencions especials:

-Paco Corón, per la seva tasca al front del CF Bellavista-

Milán i com a representant de les entitats esportives del mu-

nicipi

-AE La Perestroika, per la seva tasca en el foment de 

l’esport de lleure

L’acte va comptar amb la participació de les autoritats 

locals i de convidats d’honor com Joan Cañellas, jugador 

del primer equip d’handbol del Futbol Club Barcelona; Sas-

ha Tioumentsev, jugador del primer equip d’handbol de 

l’Almeria; Dimitry Flis, jugador del primer equip de bàsquet 

del DKV Joventut de Badalona; la seva companya, Aina Cer-

dà, model i periodista; i César Córdoba, bicampió del món de 

Thai Boxing.
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Partit de Festa Major entre el CF Bellavista Milan i el 
CF Gavà de 2a B
El dijous 20 de setembre al vespre va tenir lloc al camp muni-

cipal de les Franqueses el partit que enfrontava el guanyador 

del 3x1 de Futbol de Festa Major, que va ser el CF Bellavista 

Milan, amb el CF Gavà de 2a B. El partit, que van presenciar 

unes 150 persones, va estar disputat en tot moment, tot i que 

el resultat final va ser de 0-2 a favor de l’equip visitant.

Octubre 2007
Presentació de la secció d’handbol

400 persones a la Pedalada de Corró d’Amunt
El diumenge 28 d’octubre va tenir lloc la Pedalada Popular de 

Corró d’Amunt, organitzada pel Club Ciclista Corró d’Amunt 

amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports i del 

Consell del Poble de Corró d’Amunt, que va comptar amb la 

El 6 d’octubre va tenir lloc al pavelló poliesportiu la presenta-

ció de la secció d’handbol del Patronat Municipal d’Esports, 

que va reunir uns 220 esportistes amb els seus respectius 

acompanyants. Durant tot el matí es van disputar partits de 

les diferents categories i després va haver-hi esmorzar perquè 

tots els participants agafessin forces. En la presentació van 

desfilar tots els equips amb la seva nova equipació i es va fer 

la corresponent foto de grup per categories.

participació de 400 corredors. A partir de les 8 del matí van 

començar les inscripcions i a les 9 va iniciar-se la Pedalada de 

30 quilòmetres de recorregut que va passar pels següents po-

bles: Corró d’Amunt, Samalús, la Garriga, Llerona, Corró d’Avall, 

Marata, Cardedeu i Cànoves. Participants de casa, de la comar-

ca i de fora van quedar meravellats per l’entorn i el paisatge del 

que van gaudir durant el recorregut. A les 10 del matí es va fer 

la pedalada infantil per als més menuts amb un recorregut de 

3 quilòmetres. A partir de les 13 h tots els participants que ana-

ven arribant al Consell del Poble de Corró d’Amunt van rebre 

com a obsequi una samarreta commemorativa de l’acte i van 

poder gaudir d’una botifarrada i un sorteig de regals.

SETEMBRE 2007
Trofeu 3x1 de Futbol de la Festa Major
de Corró d’Avall
El dijous 13 de setembre va tenir lloc el tradicional Trofeu 3x1 

de Futbol, que va iniciar-se a les 20.30 h amb l’enfrontament 

entre el CF Bellavista-Milan i el CF Les Franqueses, un partit 

molt disputat i que finalment va acabar amb una tanda de 

penals per tal de trencar la igualtat al marcador, acabant amb 

el resultat final de 8-7. Acte seguit es va disputar el partit entre 

el CF Les Franqueses i el CE Llerona, on els homes entrenats 

per Arxi es varen imposar amb claredat al marcador per un 4-1. 

Per últim va tenir lloc el partit entre el CE Llerona i CF Bellavita-

Milan, partit transcendental per decidir el campió del 3x1, que 

enguany va ser el CF Bellavista-Milan, que va aconseguir una 

victòria per 4-1.

Activitats esportives de la Festa Major
El dissabte 15 de setembre es va celebrar el VIII Torneig 3x3 

de Bàsquet a càrrec del PME i del coordinador Jordi Pavon, i el 

VIII Torneig 4x4 d’Handbol, a càrrec del coordinador d’handbol 

Jordi Jiménez i el PME. L’activitat va allargar-se des de les 10 

fins a les 13 h al pavelló poliesportiu municipal. Tots els partici-

pants van gaudir de l’esport, d’un esmorzar i d’un petit trofeu.

A la tarda es va disputar l’XI Torneig de Tennis en la modali-

tat individual. El torneig va començar a les 16 h i es va allargar 

fins a les 18.30 h. Abans de finalitzar l’acte tots els participants 

van rebre un petit trofeu de record.

Durant la tarda també va tenir lloc el tradicional Torneig de 

Futbol Sala de Festa Major, que va iniciar-se amb un partit en-

tre l’IBNE SINAA i l’ASFO, a l’interior del pavelló, i un altre entre 

l’ACC i l’SPD, a la pista poliesportiva. La classificació va quedar 

de la següent manera: 1r classificat: FS ASFO; 2n classificat: FS 

ACC; 3r classificat: FS SDP; 4t classificat: FS IBNE SINAA.

El diumenge 16 de setembre va tenir lloc una exhibició de 

tai-txi al costat de la plaça de l’Espolsada amb la participació 

d’una trentena de persones.

NOVEMBRE 2007
Trobada del grup prebenjamí de
l’Escola Esportiva Municipal
El dissabte 24 de novembre va tenir 

lloc al pavelló poliesportiu munici-

pal la primera trobada prebenja-

mí de la temporada. En l’activitat 

van participar uns 30 esportistes 

que van gaudir d’un matí de 

jocs com l’aranya, paracaigu-

des, relleus i un partit de futbol i 

d’hoquei.

Les 2 Hores de Resistència en 
BTT de Corró d’Amunt, tot un èxit
El 25 de novembre va tenir lloc a la Finca 

Can Sala-Nissan de Corró d’Amunt la I Cursa de 

2 hores de resistència en BTT, organitzada pel Club 

Ciclista Corró d’Amunt amb la col·laboració del Patronat Muni-

cipal d’Esports. En aquesta primera edició van participar unes 

25 parelles, entre les quals hi havia corredors com Albert Bal-

cells, Santi Segú o Artur Prat, que durant 2 hores (de 10 a 12 

h) van pedalar al màxim per un recorregut de 3.600 metres. La 

parella que més cops va passar per la meta durant aquestes 

dues hores va ser la guanyadora.

Primera passejada de la gent gran
El dijous 29 de novembre va començar el cicle de passejades 

“Anem cap als cent”. Un total de 250 persones de les Fran-

queses, Martorell, Ripollet i Sabadell, es van reunir per fer una 

caminada d’uns onze quilòmetres amb una sola parada per 

esmorzar al parc de Mil Pins. Els participants van quedar me-

ravellats de l’incomparable paisatge del nostre poble. Un cop 

acabada la caminada, tots els participants van fer estiraments i 

van gaudir d’un dinar familiar al pavelló poiesportiu municipal. 

L’acte va finalitzar amb cava i coca per a tots els participants i 

ball per a tots aquells que encara tenien energia suficient.

DESEMBRE 2007
II Premi Trineu amb Gossos

Una cinquantena de persones van 

participar el cap de setmana de 

l’1 i 2 de desembre en el II Premi 

Trineu amb gossos, organitzat 

per l’Associació Espanyola de 

Mushers i Sativamush-Equip 

de Gossos de Trineu, i que es 

va disputar a la Finca Can Sala-

Nissan de Corró d’Amunt. Des-

prés dels controls veterinaris, 

dissabte a la tarda es van disputar 

les primeres etapes infantil i de Ca-

nicros. Al vespre es va fer un sopar que 

va aplegar tots els participants, 

que van dormir a l’antiga casa del 

mestre de Corró d’Amunt. Diumenge 

es va fer la segona etapa, que es va cloure 

amb un esmorzar.

XII Fira Mercat de Nadal i III 
d’Entitats
El cap de setmana del 15 i 16 de des-

embre es va celebrar la XII Fira Mercat 

de Nadal i III d’Entitats, amb la participa-

ció de diverses entitats esportives com: 

A4 el Km, AE Grup Fondistes, AE Peres-

troika, Associació Ñodema Kafo, CF Les 

Franqueses, Club d’Escacs les Franqueses, 

Club de Tir amb Arc, CE Llerona, Fundació 

i Associació Apadis, Karate Nokachi, Les Fran-

queses Motor Esport i Penya Barcelonista les Fran-

queses. Durant el cap de setmana es van fer diferents 

activitats, entre les quals destaquen el bàdminton, a càrrec 

del PME, les bitlles catalanes, a càrrec de l’AE Perestroika, i una 

exhibició de karate del gimnàs Nokachi.

Esmorzar de la gent gran
El dijous 20 de desembre es va fer a les instal·lacions del PME la 

tradicional cloenda amb l’esmorzar de la gent gran que realitza 

activitat física al Patronat. L’esmorzar va tenir lloc a la pista po-

liesportiva i va consistir en pica-pica, amanida, pa amb tomà-

quet acompanyat d’embotits, i per acabar torrons i polvorons, 

acompanyats amb un brindis de cava. Els membres del PME 

van obsequiar els participants del grup de la gent gran amb 

una samarreta i una bossa esportiva.

Cloenda de Nadal amb una xocolatada
El 22 de desembre es va fer la cloenda de Nadal. Tot i que el 

temps no va acompanyar, van assistir-hi molts esportistes de 

les diferents seccions, tant d’handbol com de bàsquet, tennis, 

bàdminton, tai-txi i ioga, amb als seus co-

rresponents acompanyants. 

Els assistents van gau-

dir d’un bon esmorzar 

amb xocolata desfe-

ta, melindros i una 

copa de cava. 

En el transcurs 

de l’esmorzar, 

els esportistes 

més petits van 

participar en 

els diferents 

jocs que es van 

muntar a la pis-

ta, com un castell 

inflable i una pista 

de futbol. Per acabar, 

tot el personal del PME 

va desitjar un bon Nadal i un 

feliç any 2008 a tots els esportis-

tes que realitzen activitats en les seves 

instal·lacions.
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ACTIVITATS
PUNTUALS
ANY 2008

GENER 2008
250 nens i nenes gaudeixen de les activitats del Parc 

Lúdic i Esportiu de Nadal
Uns 250 nens i nenes han passat pel Parc Lúdic i Esportiu de 

Nadal que es va instal·lar al pavelló poliesportiu de la zona 

esportiva municipal de Corró d’Avall les tardes del 27 i 28 

de desembre, i del 2, 3 i 4 de gener. Destinat a nens i nens 

d’1 a 16 anys, el parc presentava activitats lúdiques i 

esportives com inflables, circuit de bicicletes, 

bàdminton, circuit motriu, minitennis, 

fórmula mini, minigolf, tallers i espai 

de maquillatge. Com a novetats, 

hi havia un circuit de cotxes 

teledirigits, un 3x3 de fut-

bol i un parc infantil per 

als menuts d’1 a 4 anys. 

Aquest és el segon any 

que té lloc el Parc Lú-

dic i Esportiu, orga-

nitzat pel Patronat 

Municipal d’Esports, 

que s’encarrega de 

muntar Elit Sports.

IX Jornada de Pro-

moció de Bàdminton
El dissabte 12 de gener 

va tenir lloc la IX Jornada 

de Promoció de Bàdminton. 

L’activitat va començar a les 9.30 h 

i es va allargar fins a les 12 del migdia. 

Van participar en la jornada unes 70 per-

sones, entre alumnes de les escoles i de l’institut 

de les Franqueses, el grup de bàdminton del PME i el grup 

d’Apadis. Tots els participants va fer mini tornejos de bàdmin-

ton i per recuperar forces van prendre un bon esmorzar.

XVI Cros Escolar i XIII Cros Popular
El dissabte 19 de gener va tenir lloc el XVI Cros Escolar i XIII 

Cros Popular de les Franqueses, que va aplegar 500 corredors 

al Parc de Mil Pins, que és l’espai on es va disputar enguany la 

cursa a diferència d’edicions anteriors en què es feia a la Finca 

de Can Sala-Nissan de Corró d’Amunt. Una altra de les novetats 

d’aquest any ha estat que primer va començar el Cros Popular, 

amb un recorregut de 4.500 metres, i després va tenir lloc el 

Cros Escolar, amb les categories següents: cadet, infantil, aleví, 

benjamí i prebenjamí, tant masculí com femení. El XVI Cros Es-

colar i el XIII Cros Popular el va organitzar el Patronat Municipal 

d’Esports de les Franqueses amb la col·laboració del Consell 

Esportiu del Vallès Oriental, el CE Les Franqueses (secció bàs-

quet) i el Club A4 el Km. També va haver-hi canvis en l’entrega 

de premis, que es va dividir en dues parts: una a les 11 h per 

a les primeres categories (Cros Popular, cadet i infantil), i una 

altra a les 13 h, per a la resta de categories.

Presentació de la secció de bàdminton
Els nois i les noies de la secció de bàdminton del Patronat Mu-

nicipal d’Esports van fer una petita competició entre ells, amb 

motiu de la presentació de la secció, que va tenir lloc el 22 de 

desembre. Primer, van practicar aquest esport i després, van 

esmorzar xocolata calenta amb melindros per donar la ben-

vinguda al Nadal.

Presentació dels equips de bàsquet
El 22 de desembre es va fer la presentació dels equips base 

de bàsquet del PME, amb 19 equips i un planter de 250 per-

sones entre jugadors i entrenadors. La junta que presideix 

Llorenç Ponce es va mostrar molt satisfeta per la feina feta en 

els darrers anys. Els equips són: escola mixt, premini mixt, mini 

masculí A, mini masculí B, mini femení, preinfantil masculí, in-

fantil A masculí, infantil B masculí, cadet A masculí, cadet B 

masculí, cadet C masculí, júnior A masculí, júnior B masculí, 

júnior femení, sots 21 A masculí, sots 21 B masculí, sènior A 

masculí, sènior B masculí i sènior femení. El coordinador del 

club i de la secció de bàsquet del PME va comentar que és un 

any important i s’ha de treballar per incrementar el número 

de practicants femenines.

Sortida d’esquí a la Cerdanya
Un total de 22 persones van participar en l’esquiada que orga-

nitza anualment el PME. L’expedició va estar esquiant a La Ma-

sella (Cerdanya), del 27 al 29 de desembre i va passar les dues 

nits a un hotel de Bellver de Cerdanya. Tots els participants, 

col·laboradors del PME, van gaudir d’uns molt bons dies per 

practicar esquí i “snow” en un ambient agradable i divertit.
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FEBRER 2008
Un centenar de participants a la
XII Trobada de Petanca
El Club Petanca Corró d’Amunt es va proclamar campió de la 

XII Trobada de Petanca de les Franqueses, celebrada el dissab-

te 23 de febrer al camp de futbol de Llerona. La trobada, orga-

nitzada pel Patronat Municipal d’Esports, va reunir un centenar 

de jugadors i jugadores de petanca dels quatre equips del po-

ble: els Casals d’Avis de Bellavista i de Corró d’Avall, el Cub Pe-

tanca Bellavista, el Club Petanca Llerona i el Club Petanca Co-

rró d’Amunt. Durant la trobada, els equips es van enfrontar en 

una lligueta de tots contra tots, en què es van comptabilitzar 

els punts totals aconseguits en tots els enfrontaments de les 

seves respectives tripletes. Finalment, el Club Petanca Corró 

d’Amunt es va proclamar campió amb un total de 10 punts; en 

segon lloc va quedar el Club Petanca Llerona amb 5 punts, se-

guit del Club Petanca Bellavista amb 5 punts i els Casals d’Avis 

de Bellavista i Corró d’Avall amb 4 punts. El Patronat Municipal 

d’Esports va obsequiar tots els participants de la XII Trobada de 

Petanca amb un esmorzar i recordatoris per a tots.

Trobada de l’Escola Esportiva
El 23 de febrer va tenir lloc la Trobada de l’Escola Esportiva, en 

què els grups de prebenjamí mixt del PME van dedicar la jor-

nada a practicar l’handbol, esport que durant el mes van tre-

ballar amb la seva monitora. A la jornada van participar-hi una 

vintena d’esportistes que, a partir de les 12 del migdia, van fer 

jocs com les parelles agafades, l’aranya, el “pilla-pilla”... A mitja 

trobada, es va fer un petit descans i a la represa van disputar 

un mini partit d’handbol a la pista poliesportiva coberta.

Bàsquet al Palau Blaugrana
Un total de seixanta persones de les Franqueses van partici-

par en la sortida organitzada pel PME al Palau Blaugrana per 

presenciar el partit del Top 16 de bàsquet europeu que va en-

frontar l’FC Barcelona amb el Lottomatica de Roma. El partit 

va ser molt emocionant perquè per al Barça significava que-

dar-se fora de la final-four si perdia, però els blaugrana van do-

minar en tot moment i l’expedició franquesina va gaudir amb 

els taps de Fran Vázquez, les assistències del Pepe Sánchez, els 

triples de Basile i les esmaixades de Mario Kasun. L’FC Barcelo-

na va obsequiar tots els assistents amb una samarreta.

MARÇ 2008
Jornada de promoció de tir amb arc
El dissabte 1 de març una seixantena de persones, la majoria 

de les quals eren del grup APADIS, van participar en la jornada 

de promoció de tir amb arc que es va dur a terme a la nau del 

Club Tir amb Arc de les Franqueses. L’activitat es va dividir en 

dos grups de 30 persones. Mentre un grup perfilava la pun-

teria amb les dianes, l’altre practicava jocs populars amb els 

monitors fora de la nau. La jornada va acabar amb un aperitiu 

per a tots els participants i la tradicional foto de grup.

Handbol al Palau Blaugrana
El dissabte 8 de març unes 60 persones van presenciar en di-

recte el partit de lliga europea entre l’FC Barcelona i el GOG 

Gudme, en una activitat organitzada pel PME. Els assistents al 

partit van gaudir d’un espectacular partit d’handbol, que va 

guanyar l’FC Barcelona per 29 a 24. L’expedició franquesina 

es va poder fer una foto amb l’actual plantilla i van rebre una 

samarreta de record. 

Passejada de la gent gran a Martorell
El dimarts 11 de març diversos participants del grup d’activitat 

física per a la gent gran del Patronat Municipal d’Esports van 

assistir a la passejada que va tenir lloc a Martorell. El grup va 

sortir a les 8.30 h de la zona esportiva municipal de Corró 

d’Avall cap a Martorell, on es va fer la passejada d’uns 10 km 

aproximadament. La trobada va acabar amb un dinar de ger-

manor amb els altres municipis participants (Ripollet, Sabadell 

i Martorell). 

5è Torneig de Bàsquet de Cambrils
Els equips mini i infantil masculí del Patronat Municipal 

d’Esports van participar entre el 15 i el 20 de març en el 5è Tor-

neig de Bàsquet, que es va disputar a Cambrils. Els equips fran-

quesins van quedar en setena posició en categoria mini bàs-

quet, i en vuitena en el cas de l’equip infantil. L’equip de mini 

bàsquet, entrenat per Toni Olivares i Albert Pérez, va demostrar 

una molt bona línia de joc i només va perdre dos partits. Tot i 

perdre el partit de vuitens i haver de lluitar per aconseguir la 

La classificació per categories és la següent:

Cros Popular masculí

1.Yahya Khalfoui - Club UCA

2.Ibraim Vedaron 

3.Carlos Díaz - Club Atletisme Canovelles

Equip: CA Canovelles

Cros Popular femení

1.Anita Sampson - Club Atletisme Canovelles

2.Teresa Ollé

3.Guadalupe Moreno - Club Ovelles Marxacans

Equip: CA Canovelles

Cadet masculí

1.Julián Yuzkiu - Club UCA

2.Victor Navas - PME les Franqueses secció bàsquet

3.Carlos López - Club UCA

Equip: UCA

Cadet femení

1.Julia Almor - IES Manuel Blancafort

2.Cristina Sánchez - UGE Badalona

3.Marina Zamora - UGE Badalona

Infantil masculí

1.Eugeni Gil - CA Granollers

2.Adil Rochai - UGE Badalona

3.Xavi Quesada - C. St Celoni

Equip: IES Blancafort

Infantil femení 

1.Yaiza Garica - IES Lauro

2.Berta Serra - CA Granollers

3.Ana Cebrián - CA Granollers

Equip: IES Lauro

Aleví masculí

1.Pol Rovira - CA Granollers

2.Marc Ramírez - C. Vilamajor

3.Raul Monge - CA Granollers

Equip: EE la Garriga

Aleví femení 

1.Ana Surroca - CA Granollers

2.Catarina Fradera - EE La Garriga

3.Claudia de la Torre - CA Granollers

Equip: CA Granollers

Benjamí masculí

1.Pau Brunat - EE La Garriga

2.Marc Frutos - CA Canovelles

3.Achraf Castells - EE La Garriga

Equip: EE la Garriga

Benjamí femení

1.Ester Suarz - CA Canovelles

2.Judica Ferrer - UGE Badalona

3.Paula Vila - CA Canovelles

Equip: Joan Sanpera i Torras

Prebenjamí masculí

1.Ivan Romero - CA Granollers

2.Albert Alvarez - CA Mollet

3.Arnau Vila

Equip: EE la Garriga

Prebenjamí femení

1.Ana Zúñiga - CA Mollet

2.Ariadna Puigdomènech - EE La Garriga

3.Maria García - UCA

Equip: EE la Garriga

El Patronat Municipal d’Esports agraeix la col·laboració 

i l’ajuda de totes les persones, associacions, clubs i entitats 

que han fet possible aquest cros, i especialment, la dels 

col·laboradors i entrenadors del PME.
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setena posició, va oferir un joc molt dinàmic i agressiu. L’equip 

infantil, per contra, va jugar en un grup amb rivals molt forts i 

va perdre els dos primers partits, quedant en la vuitena posi-

ció. Cal destacar, però,  l’actitud de tots els jugadors que entre-

na Xavi Moya. El torneig, que va reunir participants de la Rioja, 

Saragossa i la Comunitat Valenciana, va permetre als jugadors 

de les Franqueses mesurar les seves forces contra equips de 

fora de Catalunya a més de conviure-hi. Els equips estaven 

concentrats al mateix hotel i van gaudir de cinc dies inoblida-

bles de bàsquet i diversió. L’organització va obsequiar tots els 

participants a passar un dia de germanor a Port Aventura.

Corró d’Amunt torna a acollir amb èxit el Gran Premi 
Massi Copa Catalana BTT
El cap de setmana del 29 i 30 de març, la finca Can Bruguera 

de Corró d’Amunt va acollir el Gran Premi Massi Copa Catalana 

BTT Internacional “Memorial Toni Costa”, organitzat pel Club 

Ciclista Corró d’Amunt amb la col·laboració del Patronat Mu-

nicipal d’Esports.

La prova va començar dissabte a la tarda amb la Contra Re-

llotge Individual (CRI) i, diumenge al matí, es va fer la cursa del 

Gran Premi Massi CCI de BTT, amb la participació de 350 corre-

dors i un nombrós públic que va assistir a la prova aprofitant 

el dia assolellat.

A les 10 h va sortir la primera cursa, amb 

les categories junior, cadet, ve-

terans, màster 30 i fèmines. 

Dues hores més tard van 

iniciar la prova les ca-

tegories elits, sots 

23 i sots 21. Cal 

remarcar que 

els participants 

del CC Corró 

d’Amunt van 

fer un bon 

paper. El pri-

mer del club 

va ser Jaume 

Viás, seguit d’A-

madeo Gordo i 

de Pere Moyano. 

En veterans 50 va 

guanyar Juan Sánchez, 

seguit de Jacint Franch i 

d’Antonio Godoy.

ABRIL 2008
Passejada de la gent gran a Ripollet
El dimarts 1 d’abril, més d’una vintena de persones del grup 

d’activitat física per a la gent gran del Patronat Municipal 

d’Esports van participar a la passejada que es va fer a Ripo-

llet. Aquesta passejada forma part del cicle de passejades “A 

cent cap als cent”, que organitza la Diputació de Barcelona. 

El grup va sortir ben d’hora del Complex Esportiu Municipal 

de les Franqueses cap a Ripollet, on es va fer una passejada 

d’aproximadament  vuit quilòmetres. La passejada va consis-

tir en un recorregut per la zona dels Pinetons, que abarca els 

termes municipals de Ripollet, Montcada i Reixac, Barberà i 

Santa Perpètua.Un cop acabada la passejada es va fer un dinar 

de germanor al poliesportiu de Ripollet amb els altres muni-

cipis participants (Ripollet, Sabadell i Martorell). Una estona 

de ball va cloure aquesta jornada festiva.

Trobada mensual del grup preben-
jamí

El dissabte 19 d’abril va tenir lloc la tro-

bada mensual dels grups de preben-

jamí mixt del Patronat Municipal 

d’Esports. Els més petits van de-

dicar la jornada a practicar els es-

ports que durant el mes van estar 

practicant amb la seva monitora: 

el bàsquet i el futbol. A la jorna-

da hi van participar una vintena 

d’esportistes, que van començar 

fent jocs tradicionals i, tot seguit, 

dividits en dos grups, van disputar 

un partit de futbol i un de bàsquet. A 

la meitat de la trobada es va fer un petit 

descans per beure aigua i a la represa van 

seguir l’activitat, tot canviant d’esport. El joc 

del mocador i un bon esmorzar van posar punt i 

final a la trobada.
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Trobada de mini handbol benjamí i aleví
El diumenge 20 d’abril una expedició del Patronat Municipal 

d’Esports va participar en la Trobada de Mini Handbol organi-

tzada pel BM Granollers.

De les Franqueses van participar les categories següents: 

benjamí masculí (amb dos equips), benjamí femení, aleví fe-

mení i aleví masculí. Va ser un matí ple d’activitats lúdiques i 

esportives en el qual, a banda de jugar a handbol, els partici-

pants van gaudir de la dinàmica d’un torneig on la relació amb 

els altres jugadors i tècnics va ser molt positiva. 

I Trobada Comarcal d’Escoles de Bàsquet
Cent trenta nens i nenes de la comarca es van concentrar 

el diumenge 20 d’abril al matí en la primera de les trobades 

d’escoles de bàsquet de la temporada 2007/08, organitzada 

pel PME, que en va fer un balanç molt positiu. Els equips parti-

cipants van ser l’Escola Sant Gervasi de Mollet, el CB Llinars, el 

CB Lliçà d’Amunt, el CB Granollers, el CB Parets i el CB La Garri-

ga. En un sistema de lligueta de tots contra tots, els equips van 

jugar set partits sense marcador. Al final, el Patronat Municipal 

d’Esports de les Franqueses va obsequiar tots els participants 

amb un esmorzar i regals commemoratius de la diada. Per Jor-

di Pavón, coordinador del PME, va ser “una jornada molt diver-

tida de promoció del bàsquet en què els més petits van fer 

gaudir els espectadors de l’essència de la iniciació esportiva”.

Seguidament, van anar a dinar a Sant Jaume de Frontanyà. Els 

participants van fer una valoració molt positiva de la sortida.

JUNY 2008
L’Infantil A es proclama subcampió de la lliga del 
Campionat de Catalunya de Bàsquet
El dia 1 de juny, l’Infantil A del Patronat Municipal d’Esports 

va acabar la temporada amb una victòria a casa del Recan-

vis Gaudí CB Mollet amb el resultat de 58 a 72. Els jugadors 

van sortir una mica freds i això es va notar al primer quart del 

partit, quan el marcador era de 14-9. Al segon quart, però, els 

franquesins van canviar d’actitud i van remuntar amb un par-

cial d’11-0, gràcies als punts del pivot Dani Requena. A l’últim 

quart, l’equip va saber mantenir els bons resultats per aconse-

guir, finalment, la seva desena victòria consecutiva i acabar la 

segona volta sense haver perdut ni un sol partit. L’equip que 

entrena Xavier Moya es va classificar amb un empat a la prime-

ra posició amb la Unió Esportiva Mataró.

Trobades de tecnificació de la Selecció
Catalana de Bàsquet, a les Franqueses
El 4 de juny es va fer la segona trobada de clubs que organitza 

la Federació Catalana de Bàsquet, a les instal·lacions esporti-

ves de les Franqueses. En aquestes trobades, dirigides per Jo-

sep Campaña, es van trobar els jugadors més destacats dels 

equips de la comarca del Vallès Oriental nascuts l’any 1998. Els 

entrenadors aprofiten per millorar, a paartir d’un treball de tec-

nificació, la tasca que els jugadors fan als seus clubs. Pel que fa 

a la part franquesina, van participar en aquestes trobades de 

tecnificació dos jugadors: Carlos Corón i Àlex Pérez. 

XXIV Diada del Joc i de l’Esport
El dissabte 7 de juny es va celebrar la XXIV Diada del Joc i de 

l’Esport que organitza el PME amb la col·laboració de la Dipu-

tació de Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer i poten-

ciar les activitats esportives que tenen lloc durant la tempora-

da al municipi. 

la XII Trobada Comarcal d’Activitat Física per a la Gent Gran, 

que organitza el Patronat Municipal d’Esports. La trobada va 

aplegar gent gran de les Franqueses, de Rubí, de Canovelles 

i de Lliçà de Vall, que van participar activament en les activi-

tats d’esport i lleure proposades. La jornada va començar al 

voltant de les 10 del matí amb la recepció dels grups i la ben-

vinguda de l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, i del re-

gidor d’Esports, Josep Badia, al camp de futbol municipal. Se-

guidament, va començar el circuit d’activitats dirigides amb 

bàdminton, danses i pilotes gegants, entre d’altres. Després 

d’aquestes activitats, els participants, que duien un barret ob-

sequi del PME, van anar al pavelló poliesportiu municipal, on 

van gaudir d’una hora de danses abans de degustar la paella 

d’arròs que es va cuinar. El bon ambient i la bona predisposi-

ció dels participants, i dels col·laboradors i monitors del PME, 

als quals s’agraeix el seu esforç, van marcar la jornada.

Sortida de la gent gran al Berguedà
El grup d’activitat física per a la gent gran del PME va fer el 29 

de maig una excursió al Berguedà. A primera hora van sor-

tir del Complex Esportiu Municipal en direcció a la Pobla de 

Lillet, on el grup va agafar el tren turístic per visitar els jardis 

Artigas, un conjunt natural obra d’Antoni Gaudí. En acabar la 

visita, els participants van tornar a agafar el tren per fer la visi-

ta a la fàbrica de ciment Asland, declarada d’interès nacional. 

Rècord de participants a la VI Caminada
Popular de les Franqueses
Un total de 811 persones van participar el diumenge 27 

d’abril a la VI Caminada Popular que organitza el Patronat 

Municipal d’Esports, amb el doble objectiu de fomentar 

una activitat saludable, com és la de passejar, i a més, donar 

a conèixer l’entorn natural de les Franqueses. La xifra de 

participants és tot un rècord i supera àmpliament la de l’any 

passat, que va rondar els 500 assistents. La Caminada, que 

enguany estrenava recorregut, va començar a les 8.30 h a la 

zona esportiva municipal de Corró d’Avall i va continuar en 

direcció a Corró d’Amunt, passant per Mil Pins i Marata, fins 

a arribar altre cop al punt de sortida. En els 18 quilòmetres 

de recorregut hi havia tres avituallaments, a més d’esmorzar 

i la tradicional botifarrada, que es va fer a Corró d’Amunt. El 

Patronat Municipal d’Esports, organitzador de l’acte, es va 

mostrar molt satisfet per la participació i el desenvolupament 

de la Caminada, alhora que va agrair el suport dels voluntaris 

que van col·laborar perquè aquest acte fos un èxit.

Passejada de la gent gran a Sabadell
El dimarts 29 d’abril, una trentena de participants del grup 

d’activitat física per a la gent gran del PME van participar en 

una passejada a Sabadell. El grup va sortir al matí de la zona 

esportiva de les Franqueses en direcció al Santuari de la Salut, 

des d’on començava la passejada. Va ser un recorregut molt 

bonic, ja que es va travessar el Ripoll, el torrent de Colobrers 

i es va poder gaudir d’un paisatge de ribera i una vegetació 

típicament vallesana. La passejada va finalitzar a l’ermita de Jo-

nqueres, des d’on un autocar va traslladar tots els participants 

al Parc Recreatiu la Bassa, on van dinar. Coca, cava i un ball van 

posar punt i final a la passejada, que va aplegar gent de Ripo-

llet, Martorell i Sabadell.

MAIG 2008
Conferència de Julio Alberto
Amb el títol “Enganxa’t a l’esport”, l’exjugador del Futbol Club 

Barcelona Julio Alberto va oferir el dilluns 5 de maig dues xe-

rrades a les Franqueses, una al matí, adreçada als alumnes dels 

mòduls mitjà i superior de l’IES Lauro, i una altra al vespre, a 

la Masia de Can Ribas, organitzades pel Patronat Municipal 

d’Esports de les Franqueses i l’Agrupació Barça Veterans. La 

xerrada va comptar amb la presència, a banda de Julio Alber-

to, de Joan Vilà, exjugador del FC Barcelona; Carla Fernández, 

tècnica del Pla de prevenció de drogodependències i promo-

ció d’hàbits saludables C-17; Josep Badia, regidor d’Esports; i 

Albert Piñol, director gerent del Patronat Municipal d’Esports. 

Durant la xerrada, els ponents van tractar temes com els fal-

sos mites del consum de droga, remarcant la importància de 

l’esport per mantenir una vida sana i responsable, alhora que 

van donar a conèixer l’experiència personal d’un jugador quan 

deixa la seva activitat professional.

Lliurament de premis del V Concurs de
Fotografia de la VI Caminada Popular
El 27 de maig es van lliurar al Complex Esportiu Municipal els 

premis del V Concurs de Fotografia que organitza el Patronat 

Municipal d’Esports amb motiu de la VI Caminada Popular, 

celebrada el passat 27 d’abril, i al qual es van presentar 28 

fotografies. Les fotografies guanyadores van ser les següents: 

Contrallum al Bosc de Can Rovira, de Joan Josep Margalef (3r 

premi); Verticalitat al Camí de Can Pagès de Milpins, d’Imma 

Ortega Martí (2n premi), i Roselles en el camí, d’Atilano Co-

rralero Manga (1r premi). L’acte de lliurament de premis va 

comptar amb la presència del regidor d’Esports, Josep Badia, 

i del gerent del Patronat Municipal d’Esports, Albert Piñol. El 

PME va obsequiar els participants amb un paraigües i, tots 

els assistents, amb un piscolabis mentre observaven les fotos 

penjades al Complex.

300 persones, a la XII Trobada Comarcal d’Activitat 
Física per a la Gent Gran
Unes 300 persones van participar el diumenge 18 de maig en 
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cional partit entre pares i entrenadors d’handbol, les trobades 

de psicomotricitat, els grups de prebenjamí i bàdminton, i la 

cloenda de l’activitat de tai-txi. A banda d’aquestes activitats, al 

pati del CEIP Guerau de Liost, van tenir lloc diverses demostra-

cions d’esports com el tir amb arc a càrrec del Club Tir amb Arc 

les Franqueses, les bitlles catalanes de la mà de La Perestroika, 

la petanca amb el Club Petanca Bellavista, i hoquei patins en 

línia a càrrec del Club Hoquei Línia Tucans de Sant Adrià. 

Per als més menuts, hi van haver inflables i tothom que va 

voler es va banyar a la piscina gràcies a les jornades de portes 

obertes a la zona d’aigüa que el Complex Esportiu Municipal 

havia programat per al mateix dia. 

A la tarda, es va disputar al pavelló poliesportiu de Corró 

d’Avall la final de la Copa de futbol sala i la cloenda de la 

Lliga de futbol sala d’hivern, en un partit que va enfrontar 

l’FS Platges de Cardedeu i l’FS Seur, que es va proclamar 

guanyador. El lliurament de premis va tenir lloc a les 19.30 h. 

Final del XIII Open de Tennis
El Patronat Municipal d’Esports va organitzar el dissabte 14 de 

juny la final del XIII Open de Tennis, amb la col·laboració del 

Club de Tennis les Franqueses. La final va ser disputada per 

Ivan Blanes i Jordi Ampurdanés amb un resultat de 6-2, 6-1 

a favor d’Ivan Blanes. A l’acabar el partit, el regidor d’Esports, 

Josep Badia, va entregar els premis, entre els quals hi havia un 

premi especial a l’única noia que va participar en el torneig. 

Abans de marxar, però, els participants van gaudir d’un petit 

refrigeri i d’una bossa amb diversos obsequis del PME. 

Els cadets de les Franqueses, subcampions de la 
Copa Federació d’Handbol
Els jugadors franquesins no van poder guanyar la final de la 

Copa Federació Cadet Masculí, disputada a la ciutat de Balsa-

reny el passat 15 de juny. A diferència de la resta d’eliminatòries, 

la pressió i els nervis van convertir-se en els principals rivals 

La segona part va començar amb un primer parcial de 5-1 a 

favor també del Cardedeu, que gairebé va sentenciar el partit. 

Novament els nervis i la pressió no van permetre als franque-

sins remuntar el partit. Els llançaments als pals, les exclusions 

i les pèrdues de pilota van acabar amb les esperances dels 

jugadors i dels seguidors del partit. L’enfrontament va acabar 

amb un resultat de 34-28, que va donar als de Cardedeu el 

títol de campions de la Copa Federació.

En acabar el partit, els jugadors de les Franqueses, amb 

molta tristesa, van recollir la Copa de subcampions, que van 

dedicar a les més de 40 persones, entre pares i acompanyants, 

que van donar un incondicional suport als nois durant tot el 

partit. Tot i haver perdut aquest partit final, el Patronat Mu-

nicipal d’Esports felicita els jugadors de les Franqueses per 

la bona temporada realit-zada: Rubén, Arnau, Xavi, Cristian, 

Santi, Enric, Carles, Albert, David, Edgar, Gabi, Miki i Edu. Per 

a tos ells, que seran els integrants de l’equip juvenil del CE les 

Franqueses l’any vinent, enhorabona!

V Jornades Esportives de Primària
El dilluns 16 de juny es va celebrar al pavelló municipal de les 

Franqueses les V Jornades Esportives de Primària. En aquesta 

edició es van reunir uns 130 nois i noies d’11 a 12 anys del 

CEIP Joan Sanpera i del CEIP Bellavista Joan Camps. Durant 

l’activitat, els participants van fer jocs alternatius als tradicio-

nals com el maçabol, el lacrosse, l’ultimate frisbee, el futbol 

amb visió reduïda i el volei asseguts. Els organitzadors de 

l’activitat, el PME i Elit Sports,van voler donar a conèixer altres 

esports alternatius i adaptats. El PME va obsequiar amb una 

samarreta i un esmorzar tots els participants.  

Cloenda del cicle de passejades de la gent gran
 “A cent cap als cent”
El 18 de juny es van reunir a Caldes de Montbui un total de 

1.800 persones de 38 municipis per participar en la cloenda 

del cicle de passejades “A cent cap als cent”, que organitza la 

Diputació de Barcelona. Els participants van gaudir d’un dia 

de diversió i d’activitats en un marc incomparable de natura 

i salut. Després de dinar, els assistents van rebre un diploma 

honorífic per haver participat en les diferents caminades que 

s’han fet durant l’any. Els assistents de les Franqueses van rebre 

el seu diploma de mans del regidor d’Esports, Josep Badia, i 

del regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos.

La Diada, que va començar a les 9 del matí a la zona espor-

tiva municipal de Corró d’Avall, va acollir partits de bàsquet i 

d’handbol de les diferents categories del PME, a més del tradi-

Tots els jugadors i participants del PME, igual que els equips 

contrincants, van acabar la jornada amb una bossa plena 

d’obsequis en commemoració de l’acte.

L’FS Seur, campió de la Copa de la Lliga
El dissabte 7 de juny l’FS Seur va guanyar per 2 a 1 l’FS Plat-

ges de Cardedeu en un partit molt ràpid i competitiu. L’FS 

Seur es va avançar al marcador gràcies als gols de M. Àngel 

Granados i Andrés Da Silva. A la segona fase del partit, els de 

l’FS Seur van posar emoció al marcador mitjançant un con-

traatac perfectament culminat per Marc Mauri, però ja va ser 

impossible que poguessin empatar el partit. Aprofitant la final 

de la Copa, el Patronat Municipal d’Esports, organitzador de 

l’esdeveniment i de la Lliga d’hivern, va entregar els trofeus 

individuals i col·lectius. 

Els tres primers llocs de la classificació van ser, finalment, 

per a l’FS Pintures J. Martinez (1r lloc), l’FS ACC (2n lloc) i l’FS 

Seur (3r lloc). L’equip FS Platges de Cardedeu va guanyar, per 

la seva banda, el trofeu “fair-play” i en els apartats individuals 

el màxim golejador va ser Adrià Bonachela de l’FS ACC i el 

porter menys golejat, Dídac, del Pintures J. Martínez.

XXII Cursa de Bellavista i II Marxa Popular
El diumenge 8 de juny va tenir lloc la XXII Cursa Bellavista i la 

II Marxa Popular, organitzada per l’Associació Esportiva Grup 

Fondistes Bellavista, amb el suport de l’Ajuntament de les 

Franqueses i del Patronat Municipal d’Esports. Tant la cursa 

com la marxa tenien una distància de 10 quilòmetres i hi ha-

via avituallaments als 3,5 km, als 6,5 km i a l’arribada. La cursa 

va estar encapçalada per l’atleta del Club A4 el Km Toni Flores, 

juntament amb els dos primers de la general, Luis Moreno i 

Toni Torres. 

Aiguagym per a la gent gran
al Casal de Corró d’Avall
La Regidoria d’Esports i l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat, 

Sanitat i Joventut van organitzar, amb la col·laboració del 

SEAE, una sessió d’aiguagym, una activitat gratuïta dirigida a 

una vintena d’avis del Casal d’Avis de Corró d’Avall. L’aiguagym 

ha permès potenciar les relacions socials i el coneixement dels 

equipaments esportius, a més de millorar la salut de les perso-

nes de la tercera edat del municipi.

Recepció a l’Ajuntament dels equips
guanyadors de la temporada 2007/2008
El dissabte 14 de juny es va fer a l’Ajuntament la recepció dels 

equips de les Franqueses que han assolit els seus campionats 

i han aconseguit un ascens a categories superiors. L’alcalde, 

Esteve Ribalta, i el regidor d’esports, Josep Badia, van reunir a 

la sala de plens de l’Ajuntament els equips del sènior mascu-

lí del CE Les Franqueses (secció bàsquet), que va aconseguir 

l’ascens a 3a Catalana després d’una molt bona temporada. 

La categoria juvenil masculí i l’amateur femenina del CF Be-

llavista-Milán també van assolir l’ascens a 1a divisió després 

de tancar una temporada plena de victòries. El club, que ac-

tualment presideix Manuel Serrano, va obsequiar l’expresident 

Juan Emilio Bertrán amb una placa commemorativa. L’acte es 

va cloure amb un piscolabis a la plaça de l’Ajuntament. 

dels jugadors, que van jugar desanimats i no van poder portar 

a terme el seu joc característic amb intensitat defensiva, con-

traatac i velocitat de pilota. El partit va començar amb impre-

cisions i durant els primers 20 minuts el marcador va anar molt 

igualat amba successius empats fins al 10-10, moment en què 

els de Cardedeu van aprofitar tres errades de llançament con-

secutives dels jugadors de les Franqueses per desmarcar-se 

amb tres gols de diferència. La primera part va finalitzar amb 

un resultat de 16-14 a favor del Cardedeu. 

Cloenda de les activitats de lleure del PME
Més d’un centenar de persones van compartir el 26 de juny 

un pa amb tomàquet i embotits a la cloenda d’activitats de 

lleure que organitza el Patronat Municipal d’Esports de les 

Franqueses. 

Més d’un centenar de persones van compartir el 26 de 

juny un pa amb tomàquet i embotits a la cloenda d’activitats 

de lleure que organitza el Patronat Municipal d’Esports de les 

Franqueses. 

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de les Fran-

queses, Esteve Ribalta, i del regidor d’Esports, Josep Badia, a 

més d’altres regidors del consistori. Abans de finalitzar l’acte es 

va fer un brindis amb cava per desitjar un bon estiu a tothom. 
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pants van jugar 3 partits cadascun durant les 12 hores que va 

durar el torneig. Finalment, la classificació va ser la següent: 

Green Team (1r lloc), Surriana (2n lloc), La Perestroika (3r lloc), 

Patatinaikos (4t lloc), Smokers Team (5è lloc) i Hiades (6è lloc). 

Jordi Pavon, del Green Team, i Maite Ferré, del Hiades, es van 

proclamar els màxims anotadors del torneig.

Campionat  12 Hores de Futbol Sala
L’equip del DPR de Lisboa es va proclamar, el passat 19 de juliol, 

campió de les primeres 12 Hores de Futbol Sala, organitzades 

pel PME. Els equips de Servi Ràpid, Construcciones Llamaza-

res, DPR de Lisboa, Los Chiripitifláuticos, Águilas Verdes i Tres 

Torres van competir en un sistema de lligueta de tots contra 

tots. Els sis equips van disputar un total de cinc partits i van 

poder gaudir de l’entrada a la piscina municipal de les Fran-

queses. Juan Maria Calzas, de l’equip Águilas Verdes, també 

va rebre un trofeu per ser el màxim golejador del campionat 

amb un total de 14 gols; Miquel Espejo, del DPR de Lisboa, va 

aconseguir ser el millor jugador; Los Chiripitifláuticos van ser 

proclamats l’equip ‘fair play’ del campionat; i el porter menys 

Aleix Sala del CF L’Ametlla (primer classificat) i David Haro del 

CF L’Ametlla (màxim golejador); i les classificacions per equips 

van ser les següents: el CF L’Ametlla (primer classificat), el Tan-

cal (segon classificat), el Café Central (tercer classificat) i Los 

Sobaos (quart classificat).  

Campus d’estiu d’handbol
El Campus d’Handbol les Franqueses, dut a terme del 14 al 25 

de juliol, va ser tot un èxit. Es va arribar a la VI edició superant 

Campionat d’Espanya de Petanca
L’equip del CP Elx, format per Manuel Heginio Romero, Ale-

jandro Martínez i David González, amb Pascual Campos de 

reserva, es va proclamar guanyador els dies 27, 28 i 29 de juny 

de 2008 en el 41è Campionat d’Espanya de Clubs de Petanca 

en la categoria juvenil, que es va disputar a les Franqueses. El 

campionat, organitzat per la Federació Catalana de Petanca 

amb la col·laboració del PME i del Club Petanca Bellavista, va 

ser un èxit, tant per la bona organització, com pel gran segui-

ment de la competició. 

JULIOL 2008
Tirada al plat de la Societat de Caçadors
Èxit de participació en la tirada al plat que es va celebrar el dis-

sabte 5 de juliol a les instal·lacions de Can Aimerich. L’activitat, 

organitzada per la Societat de Caçadors de les Franqueses, 

va reunir un total de 80 participants, que van competir en la 

modalitat de recorregut Tecasa. Cal destacar la presència del 

franquesí R. Rueda actual campió d’Espanya i Catalunya en la 

categoria de veterans. L’activitat, que va començar a primera 

hora del matí i va durar fins a les set de la tarda, va aplegar 

molts curiosos que es van apropar a veure un esport amb 

força empenta en els darrers anys.

VI Campus de Tecnificació de Bàsquet
Entre el 25 de juny i l’11 de juliol es va celebrar a les instal·lacions 

esportives de les Franqueses el VI Campus de Bàsquet de Tec-

nificació. En aquesta edició, 30 nens i nenes, nascuts entre el 

1994 i el 1999, van millorar conceptes tècnics, tàctics i físics 

del bàsquet amb monitors titulats. A banda de l’activitat de 

bàsquet, els jugadors van gaudir d’un berenar i de mitja hora 

diària a la piscina, obsequis del Patronat Municipal de les Fran-

queses. La jornada d’un dia al campus va finalitzar amb com-

peticions individuals de tir, habilitats, bot i passades.

18è Torneig de Bàsquet La Perestroika
L’Associació Esportiva La Perestroika va organitzar per 18è 

any consecutiu el torneig de 12 hores de bàsquet al pavelló 

municipal d’esports de les Franqueses, el cap de setmana del 

12 i 13 de juliol. En aquesta edició van participar-hi 6 equips 

amb un total de 80 jugadors i jugadores. Els equips partici-

El partit va ser trepidant i jugat amb molt de ritme. El CF 

L’Ametlla es va avançar per dues vegades, però el treball 

col·lectiu i la lluita dels del Tancal els va portar a empatar el 

partit en dues ocasions. Abans de la final es va disputar la final 

de consolació, en què el Cafè Central es va imposar per 5 gols 

a 0 a Los Sobaos.

Un cop acabada la final es van lliurar els trofeus individuals i 

col·lectius. A més, es va obsequiar als prop de 250 jugadors de 

la lliga amb una samarreta. Així doncs, els trofeus individuals 

van anar a mans d’Aitor Calero del Tancal (millor jugador), 

golejat va ser Xavier Arganda, del DPR de Lisboa, que també va 

rebre un trofeu. Les classificacions finals van ser les següents: 

DPR de Lisboa en primer lloc, Águilas Verdes en segon lloc, 

Construcciones Llamazares en tercer lloc, Los Chiripitifláuticos 

en quarta posició, Servi Ràpid en cinquena i l’equip de Tres 

Torres en última posició. 

Torneig 8 Hores de Tennis
El cap de setmana del 19 i 20 de juliol va tenir lloc el Torneig 8 

Hores de Tennis, organitzat pel Club de Tennis Les Franqueses 

amb la col·laboració del PME. El torneig va començar a les 18 

h i va durar fins a les 2 h de la matinada, temps en què es van 

jugar un total de 36 partits de nou parelles de dobles, dues de 

les quals eren mixtes. La parella guanyadora i, per tant, la que 

es va emportar els dos pernils, va ser la formada pel Francesc 

Genevat i el Jordi Sorribas.

Un grup d’APADIS fa vela adaptada
Gràcies al conveni signat entre el Patronat d’Esports  i la Fun-

dació i Associació APADIS, el 22 de juliol, quinze nois i noies 

van poder fer vela adaptada al club nàutic d’Arenys de Mar. 

Fa anys que aquest dia és un dels més especials i esperats pel 

casal, des que a primera hora arriba l’autocar i s’inicia el viatge 

de veles, ones i vent, fins que té lloc el taller de comiat amb el 

fantàstic monitoratge del club nàutic, que fa de guia durant 

tot el dia. Sentir les veles a la cara, gaudir d’un bon bany mar 

endins, dinar al restaurant del club i estar amb gent que fa tot 

el possible perquè els nens i les nenes no els falti de res, no 

té preu.

I Torneig de Futbol Set
Divendres, 25 de juliol, el CF L’Ametlla va confirmar pronòs-

tics i es va imposar als penals a l’equip Tancal durant la final 

del I Torneig de Futbol Set de les Franqueses. Al final dels 40 

minuts el marcador va registrar un ajustat dos a dos i va ser a 

la fase de penals, on els de Llorenç de Codoñes van estar més 

afortunats.

les anteriors edicions amb nota i fent gala d’un bon cartell 

d’activitats. Aquest any els nens van poder gaudir d’activitats 

a la piscina, tir amb arc i esports diversos juntament amb la 

pràctica de l’handbol en totes les seves modalitats possibles. 

També hi va haver entrenadors de primer nivell gràcies als 

quals els participants van aprendre nous aspectes referents 

a aquest esport. 

Van ser dues setmanes intenses on es va poder conviure i 

conèixer companys nous units per un mateix esport. La visita 

de jugadors professionals, com Joan Cañellas i Sasha Tiou-

mentsev, van fer que els participants del campus obtingues-

sin autògrafs, fotos i altres obsequis d’aquests. Cal destacar 

positivament, també, l’esforç d’aquests jugadors per haver fet 

la visita, en els seus dies de vacances, a aquests petits espor-

tistes. 

Més de 300 infants i joves gaudeixen de les activi-
tats del Juliol Esportiu
Un total de 351 infants i joves han participat aquest any en 

les activitats del Juliol Esportiu que organitza SEAE, empresa 

que gestiona el Complex Esportiu Municipal de les Franque-

ses amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports de 

les Franqueses. El Juliol Esportiu, adreçat a nens i nenes i jo-

ves nascuts entre els anys 1992 i 2004, s’ha dut a terme a les 

instal·lacions de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall 

del 30 de juny al 25 de juliol.

Durant aquest mes, els participants han dut a terme 

activitats aquàtiques i esportives, com la pràctica de fut-

bol, bàsquet, tennis i handbol, entre d’altres esports. A més, 

s’han fet sortides en bicicleta en el cas dels alevins, una cursa 

d’orientació els infantils-cadets, i diverses excursions de tot 

el dia a indrets com el Cim de les Àligues, Sant Quintí de Me-

diona, Saldes, Jalpiaventura i Cosmocaixa. El Juliol Esportiu es 

va cloure el  divendres 25 de juliol amb activitats a la piscina i 

al pavelló, on els participants van disputar partits d’handbol, 

bàsquet i futbol sala, i al camp de futbol, on es va fer una 

gimcana.

Curset d’estiu de tennis
Durant el mes de juliol el Patronat Municipal d’Esports, amb 

la col·laboració de l’Escola de Tennis Jordi Plana, ha organitzat 

el curset d’estiu de tennis. Enguany hi han participat 25 es-

portistes que s’han dividit en tres franges horàries compreses 

entre els 19 h i les 22 h. Durant tot el mes els participants han 

gaudit del tennis i han pogut aprendre, perfeccionar i millorar 

la tècnica individual i col·lectiva. L’últim dia i com a cloenda del 

curset d’estiu va haver-hi un petit refrigeri per a tothom.

III Caminada Noctura de Corró d’Amunt
Dissabte 26 de juliol a les 21 h va tenir lloc la caminada 

nocturna de Corró d’Amunt organitzada pel Club Ciclista 

Corró d’Amunt amb la col·laboració del Patronat Municipal 

d’Esports. Hi van participar un total de 212 persones, que 

van poder triar entre un recorregut de 6,5 o un de 8,5 quilò-

metres. Els participants van gaudir d’un bon ambient i d’un 

gran paisatge i van acabar el recorregut amb una deliciosa 

xocolata desfeta.  
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Un any més hem arribat al final de la tem-

porada futbolística. Quan vam començar, els 

objectius eren millorar en tots els aspectes 

dels equips i amb especial dedicació al fut-

bol base.

Com a junta estem satisfets pels resultats 

globals dels nostres equips que estan en fase 

de formació, i això no es mèrit de la junta, 

sinó que ens han ajudat molt els grups de 

pares que juntament amb els cor-responents 

monitors han sabut fer un “tàndem” molt pro-

fitós perquè això funcionés. Per sobre de tot 

hi ha hagut un treball previ del coordinador 

que ha fet l’organigrama perquè tot sortís bé. 

Tot i així, el proper any volem millorar i ja hem 

fet un curset per als monitors, dirigit per la 

Federació Catalana de Futbol, per poder do-

nar més qualitat a la formació dels jugadors.

Els objectius per al primer equip, que 

s’ha estrenat aquest any en la ca-

tegoria de 1a Territorial, 

eren que s’adaptés 

a la mateixa i que 

s’hi pogués man-

tenir. Podem dir 

amb orgull que 

no sols ho hem 

aconseguit, sinó 

que hem quedat 

cinquens en la 

classificació.

Relació d’activitats 2007:

- Copa Catalana Internacional BTT: cursa 

d’àmbit mundial de gran impor-

tància, ja que puntua per al 

campionat del món.

- Open Infantil 

BTT: és una cursa 

a nivell comarcal 

per a nens i ne-

nes d’edats en-

tre 6 i 14 anys.

- Camina-

da Nocturna: 

és una activitat 

de festa major 

per a participants 

de totes les edats. 

Per tant, hi ha dos cir-

CF Les Franqueses

Club Ciclista Corró d’Amunt
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cuits de diferent quilometratge. Xocolatada 

amb melindros i fruita.

- Anem a esmorzar al bosc amb bicicleta: 

és una activitat de la festa major per a partici-

pants de totes les edats. Es fa una petita ruta 

pel bosc i s’esmorza tots plegats.

- Pedalada popular “Els perduts”: passe-

jada popular amb dos circuits, un per a adults 

i un altre per a nens. Obsequis per a tothom i 

sorteig. Botifarrada per a tothom. 

- 2 hores de resistència: enguany ha es-

tat el primer any que l’hem organitzat i ha 

tingut gran ressò dins del món del ciclisme. 

L’activitat consisteix a fer voltes en un circuit 

curt per relleus durant dues hores. Es consi-

dera una prova de resistència.

En totes aquestes activitats gaudim d’un 

entorn privilegiat.

Més informació: 

www.cffranqueses.com

En iniciar-se un nou mandat de la junta, i una 

nova temporada, aquesta està posant molt 

interès a recuperar el tarannà de grup perdut 

en l’últim any.

Val a dir que cada vagada tenim més afi-

cionats al tir amb arc al nostre poble, gràcies 

a les diferents activitats per a les escoles i les 

jornades de portes obertes, així com les jor-

nades de promoció del nostre esport.

També, i per segon any consecutiu, el 

nostre club és el triat per impartir el curs 

d’animadors de tir amb arc als estudiants de 

CAFE de l’escola Ginebró.

En l’àmbit competitiu, podem 

destacar que el mateix arquer 

és subcampió d’Espanya 

d’arc tradicional sènior 

masculí, campió de 

Catalunya de sala 

i campió de la 

lliga catalana 

de la mateixa 

modalitat .

També en 

la categoria 

aleví tenim 

el campió de 

lliga de sala 

i campió de 

Catalunya, que 

també ha estat 

seleccionat per la 

Federació Catalana 

de Tir amb Arc.

La resta d’arquers que 

estan competint han obtingut molt bons 

resultats en totes les categories. En l’apartat 

més social, hem celebrat com cada any di-

verses tirades tant a les nostres instal·lacions 

com al club d’arquers de Cànoves i Samalús o 

al càmping el Pont de Vilanova de Sau, totes 

elles amb un gran nombre de participants.

No volem acabar sense agrair la 

col·laboració de tots vosaltres i l’ajut rebut 

per part del Patronat Municipal d’Esports. 

Moltes gràcies a tots.

Club Tir amb Arc Les Franqueses

Tot just acabem la temporada i ja tenim ga-

nes de començar-ne una altra. Aquest any 

hem assolit els objectius previstos. En futbol 

base hem pogut comptar amb un equip més, 

com ha estat el prebenjamí, i els altres equips 

han fet un bon paper en les seves respecti-

ves lligues. També per primera vegada a la 

història del club s’ha format un equip femení, 

que degut al seu èxit la temporada vinent ju-

garan a la lliga femenina. El primer equip ha 

aconseguit l’objetiu plantejat, mantenir-se a 

la categoria de 2a Territorial. 

Com ja és habitual en el nostre club, du-

rant l’any hem anat fent totes aquelles activi-

tats que s’han convertit en una tradició per 

a nosaltres: la celebració del dinar de Nadal, 

la publicació del calendari amb la presència 

de tots els equips, la sortida a Port Aventura 

i, finalment, l’esperada cloenda de cada any 

amb un gran èxit de participació. 

De cara a la temporada vinent el nostre 

objectiu és passar dels set equips actuals a 

CE Llerona

nou, formant un equip a la categoria d’aleví i 

un Amateur B a la categoria de 3a Territorial, 

per tal de donar continuïtat a tot el futbol 

base en la seva progressió cap a l’Amateur A. 

Com a novetat, aquest setembre vam 

organitzar un nou campus de vuit dies de 

durada perquè tots els nens i nenes que vul-

guessin millorar i divertir-se amb el futbol tin-

guessin l’oportunitat de poder-ho fer.

Més informació a www.cellerona.com
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A finales de junio del año pasado 

se creó en el municipio el Mo-

torclub Les Franqueses, una 

asociación deportiva sin 

ánimo de lucro, creada en 

un cincuenta por ciento 

de la junta por vecinos 

del municipio con la 

finalidad de fomentar y 

acercar los deportes del 

motor a la población.

Más adelante, y por 

motivos estratégicos, se deci-

dió reestructurar la junta directi-

va, pasando de cuatro socios fundado-

res y uno honorífico a tres socios fundadores 

y uno honorífico, incorporando, de manera 

provisional, la figura de un vocal que repre-

senta el área 4x4 del club. Así,  la  actual junta 

está compuesta por: Josep Barquilla (presi-

dente), Jose Mª Rodríguez (tesorero), Joan 

Rodríguez (secretario), Agustín Díaz (socio 

honorífico) y David Luengo (enigma 4x4). To-

dos ellos han unido esfuerzos para crear esta 

asociación con la que se pretende fomentar 

el mundo del motor en les Franqueses. Los 

socios fundadores actuales son: Josep Bar-

quilla (piloto de rallyes); Jose M. Rodríguez 

(jefe de equipo de las 24 Horas de Automovi-

lismo); Joan Rodríguez (copiloto de rallyes), i 

Agustín Díaz (mecánico de competición).

Las actividades del Motorclub se centra-

lizan en el Circuito de Cataluña, mediante 

el asesoramiento que ofrecen para llevar a 

cabo una conducción deportiva y ante todo, 

segura, ya sea en carretera o en 

circuito cerrado. Para ello 

cuentan con un Peu-

geot 106 XS de Grupo 

N con el que ya se 

han dado cita en 

el Circuit en varias 

ocasiones, alqui-

lando el vehículo 

y dando asesora-

miento técnico para 

el aprendizaje de la 

conducción en circuitos. 

Para estas sesiones de entre-

namiento en el Circuito, el club 

cuenta con el apoyo del Centre Tècnic Vallès. 

Esta escuela de mecánica desplaza a dos es-

tudiantes, que realizan prácticas que les ser-

virán en forma de créditos para su formación 

y posterior calificación académica.

Para la próxima edición de las 24 Horas 

de Automovilismo de Montmeló, el club tie-

ne como objetivo participar con un equipo 

formado íntegramente por personal de les 

Franqueses, aunque es difícil puesto que en-

contrar cuatro pilotos dispuestos a realizar 

la fuerte inversión que supone participar en 

un prueba de tanto prestigio tiene un coste 

importante.

En cuanto a los rallyes, el secretario del 

club, Joan Rodríguez, es copiloto en activo y 

participa junto con Ivan Martín con un Ren-

ault Clio Sport de Grupo N, con el que aspi-

ran conseguir la mejor clasificación posible 

en el Campeonato de Cataluña de Rallyes de 

Motor Club Les Franqueses
Asfalto e incluso obtener la Clase 3, que les 

daría el triunfo por la cilindrada del vehículo. 

En las últimas semanas, se ha unido al Club el 

Grupo Enigma 4x4, teniendo así, una sección 

de 4x4, con la que se están organizando sali-

das a Marruecos, entre otros destinos.

CF Bellavista-Milán
El passat mes de maig va entrar una nova 

junta directiva al CF Bellavista-Milán presidi-

da per Manolo Serrano Tello. Per tant, totes 

les victòries dels nostres equips assolides en 

la temporada anterior, són gràcies a l’esforç 

de la junta presidida per Juan Bertrán. 

El CF Bellavista-Milán és un club que té 

escola de futbol pròpia i equips en totes les 

categories del futbol base, així com un primer 

equip a preferent territorial. Això implica que 

ens hem de preocupar de totes les necessi-

tats dels nens i nenes des dels 5 anys, fins a 

assolir la majoria d’edat.  Per tant, aprofitem 

aquestes línies per dedicar-les a tots els nens i 
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(Representant del Consell de Poble de Corró 
d’Amunt)
Josep Lleonart
(Representant del Consell de Poble de Llerona)

Albert Piñol

Secció d’Activitats

Secció d’Instal·lacions

Manteniment

Jordi Pavon

Lidia Ganduxé

José Pérez i Manuel Rodríguez

Administració Tresoreria

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ 
DEL COMPLEX ESPORTIU 

MUNICIPAL

SEAE, S.L.
Directora: Lydia Pena
Cap de coordinació: 
Silvia Miñambres

M. Àngels Torres
Dolors Reverter
Nora Sánchez

M. Àngels Torres

Dolors Reverter

ES
TR
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R
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EX
EC
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TI

V
A

nenes i joves que formen part del nostre club 

i que encara que no sempre guanyin, la lluita 

i l’esforç no queda en va. També agraïm a tots 

els entrenadors, col·laboradors i patrocinadors 

que han confiat en el nostre club i que ens ha 

permès ser un dels clubs de la comarca amb 

més equips de futbol, així com el repte de tenir 

tres equips femenins en diferents categories.

La temporada 07-08 ha estat exitosa, ja 

que el 1r equip ha aconseguit mantenir la ca-

tegoria a Preferent Territorial, i el cadet i el ju-

venil van pujar de categoria a Primera Divisió. 

També va pujar a primera el femení, i fa pocs 

dies que ens han confirmat que el femení In-

fantil Aleví també ha pujat a Primera Divisió.

Per a la temporada 08-09 tenim més 

equips i més categories que haurem de llui-

tar per mantenir o ascendir. Per tant, esperem 

que amb l’ajuda de tots i sobretot dels pares 

dels jugadors i de la nostra afició, pu-guem 

celebrar un final de temporada tant o més 

exitós que la passada.

Director 
Gerent

UNITAT 
DE GESTIÓ 
TÈCNICA

Entitats Secretaria

Servei d’Atenció a 
l’Esportista

ORGANIGRAMA

UNITAT DE 
CONTROL 
DE GESTIÓ

Escola Iniciació
Esportiva

Voluntariat i
Col·laboradors

UNITAT 
ECONÒMICO-

ADMINISTRATIVA

Piscina
coberta

Piscines
d’estiu

Servei Municipal 
de Medicina
de l’Esport

Servei Municipal 
de Fisioteràpia

de l’Esport

Pistes de
tennis

Activitats

Tennis

Bàsquet

Handbol

Adults, gent 
gran i lleure
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