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Entitats esportives

L’Esport és un dels millors indicadors de la vitalitat dels municipis i les Franqueses 

del Vallès, pel gran nombre d’entitats i de practicants, és tot un exemple. Fa goig 

veure cada dia i els camps de setmana totes les instal·lacions esportives plenes, 

la carretera a vessar de veïns i veïnes quan passen els atletes de la Mitja Ma-

rató, o les grades dels camps de futbol i el pavelló ocupades del tot quan es 

presenten els equips dels clubs. Organitzem proves del màxim nivell nacional 

i internacional i comptem amb esportistes que porten amb orgull el nom de 

les Franqueses del Vallès arreu d’Espanya, sense haver de dir que som d’una 

població a tocar de Granollers.

Tant o més important que això és el benefici que comporta per a la salut la seva 

pràctica a qualsevol edat. Fer exercici regularment adequant-lo a les nostres possibili-

tats seguint les bones pautes que marquin els entrenadors dels clubs o els tècnics esportius millora molt la 

qualitat de vida.

I encara hi ha un altre gran element a afegir, l’educació. L’esport inculca valors com l’esforç, l’amistat i 

el companyonia que es mantenen per sempre i ho dic per la meva experiència d’exjugador de futbol i de 

practicant assidu.

Des de l’Ajuntament posem els mitjans perquè es faci esport en les millors condicions al municipi, però 

no seria suficient sense l’aportació dels practicants, dels pares i mares, dels directius i dels tècnics, i us enco-

ratjo a seguir així.

Per últim, també vull fer un reconeixement a les empreses que col·laboren amb l’Ajuntament i amb les 

entitats a través dels patrocinis. Estem treballant perquè n’hi hagi cada vegada més, perquè les empreses 

d’aquí estiguin al nostre costat.

Agraeixo aquest treball i col·laboració de tothom que converteix a les Franqueses del Vallès en un referent 

de l’esport municipal.

Francesc Colomé i Tenas

Alcalde de les Franqueses del Vallès

És conegut que el municipi de les Franqueses del Vallès és un municipi viu i actiu 

pel que respecta a la pràctica esportiva. Ho constatem no només pel nivell d’ús i 

ocupació de les instal·lacions esportives municipals ja sigui entre setmana com 

els caps de setmana durant les competicions esportives, sinó també pel gran 

nombre d’entitats esportives que conformen el sistema esportiu local i que 

aglutinen un part important dels nostres esportistes.

Cal reconèixer doncs la tasca que, amb el suport del Patronat Municipal 

d’Esports, fan dia a dia totes aquestes entitats, amb els seus responsables al 

capdavant, en la promoció i la difusió de l’esport al nostre municipi.

És també molt destacable la pràctica esportiva no reglada d’una part importat 

de la nostra població. El Complex Esportiu Municipal i la Zona Esportiva Municipal de 

Corró d’Amunt són un exemple d’aquesta pràctica on, a banda de l’oferta esportiva ja existent, 

els esports de raqueta, i en especial el pàdel, han pres protagonisme darrerament.

D’aquesta pràctica esportiva no reglada també en són protagonistes aquells conciutadans i conciutada-

nes anònims que ja sigui dins l’entramat urbà o bé aprofitant l’immillorable entorn natural del nostre munici-

pi, dia a dia surten a córrer o a caminar pels camins, carrers i places de les Franqueses.

Per a tots vosaltres el meu reconeixement i suport. Us encoratjo a que seguiu aportant el vostre granet de 

sorra per fer que, a través de l’esport, el nostre municipi sigui dia a dia exemple de qualitat de vida.

M’enorgulleix doncs poder treballar al servei de l’esport de les Franqueses i de tots aquells i aquelles que 

en sou els veritables protagonistes.

José Ramírez i Alaya
Regidor d’Esports

President del Patronat Municipal d’Esports

Telèfons d’interès

Patronat Municipal d’Esports  93 846 70 83
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Zona Esportiva de Llerona  670 09 45 28

Camp de futbol de Corró d’Avall  670 09 45 27
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1 Nova xarxa a les pistes de 

pàdel de Corró d’Avall

2 Nova megafonia al camp de 

futbol de Llerona

3 Nova escala que comunica 

el pàrquing amb la zona 

esportiva de Corró d’Amunt

4 Porta per millorar la 

ventilació del Pavelló 

Poliesportiu Municipal

5 Proteccions als fanals i als 

laterals del camp de futbol 7 

de Corró d’Avall

6 Protector del quadre elèctric 

del camp de futbol de 

Llerona

7 Noves vitrines a la sala 

de reunions de la zona 

esportiva de Corró d’Amunt

1 Noves xarxes porteries Futbol 

7 de Bellavista, Corró d’Amunt i 

Corró d’Avall

2 Nou descalcificador a la zona 

esportiva de Corró d’Amunt

3 Manteniment de la gespa als 

camps de futbol del municipi

4 Millores a les pistes de petanca 

del Casal d’Avis de Bellavista

5 Reparació de la xarxa perimetral 

del camp de futbol de Corró 

d’Avall

6 Actuacions de millora a les pistes 

de tennis de Llerona

7 Remodelació vestíbul i escales 

d’accés a les grades del Pavelló 

Poliesportiu Municipal

8 Plataforma grades pavelló
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Seguint la trajectòria de la temporada pas-

sada el Patronat Municipal d’Esports conti-

nua amb les activitats extraescolars. Durant 

el curs passat es van realitzar diferents acti-

vitats en els centres educatius de les Fran-

queses del Vallès.

L’objectiu principal que es va fixar el Pa-

tronat Municipal d’Esports és oferir un ven-

tall d’activitats d’iniciació esportiva a totes 

les escoles del municipi, conjuntament amb 

la coordinació de l’AMPA de cada centre.

La temporada 2009-10 es van realitzar 

les següents activitats setmanals a les esco-

les:

Guerau de Liost: Es va oferir un gran 

ventall d’activitats però un cop fetes les ins-

cripcions van sortir els grups de psicomotri-

citat i prebenjamí, amb aquestes dues acti-

vitats es va aconseguir una més que notable 

participació.

Joan Sanpera i Torras: Les activitats es-

collides van ser el grup prebenjamí i l’aerò-

bic, amb una bona participació.

Camins: Es van obrir tots els grups que 

es van ofertar. És a dir, el grup de preben-

jamí, psicomotricitat i escola de bàsquet. 

Aquestes tres activitats també han comptat 

amb una gran participació.

Bellavista Joan Camps: es va dur a ter-

me el grup d’aeròbic.

Per últim l’escola Colors no va arribar al 

mínim d’inscrits per tal de realitzar l’activitat. 

A banda d’aquestes activitats a les esco-

les també va haver-hi un grup de prebenja-

mí en el Pavelló Poliesportiu Municipal.

Tots aquests programes anaven desti-

nats a nens i nenes a partir de tres anys. La 

finalitat és introduir el món esportiu en els 
Psicomotricitat

Prebenjamí

PatinatgeAPADIS

Aeròbic

més petits per tal d’anar agafant un hàbit 

esportiu i anar coneixent diferents activitats, 

jocs, esports com a pas previ en l’escala per 

començar a practicar un esport col·lectiu o 

individual específic. 

Donar les gràcies a tots els/les monitors/

es perquè dia a dia totes aquestes activitats 

hagin estat un èxit: Sandra Alias, Jorge Fa-

bian, Jordi Ganduxé, Ruben Garcia, Lorena 

Arnaldos, David Reolid, Lídia Ganduxé, Jordi 

Jimenez, Noelia i Marina.

Patinatge 
a Corró d’Amunt
A la Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt s’ha seguit amb el patinatge, una 

quinzena de nenes van practicar aquest es-

port un cop per setmana. Cal dir que a final 

de curs amb motiu de la Diada de l’Esport va 

haver-hi una exhibició on el públic assistent 

va poder veure el treball realitzat durant al 

temporada.

Grup d’APADIS
A banda d’aquestes activitats relacionades 

amb les escoles del municipi cada diven-

dres es realitza una activitat esportiva amb 

un grup d’APADIS. Aquesta activitat es fa 

al gimnàs de l’IES Lauro. La valoració de la 

monitora i dels usuaris és molt positiva i 

per aquest motiu segueix cada any. Aques-

ta és una de les diferents activitats que el 

Patronat Municipal d’Esports realitza amb 

APADIS, ja que durant l’any es fan trobades 

puntuals, sortides a la natura (hípica i vela) i 

tallers de caràcter setmanal que es realitzen 

en les instal·lacions d’APADIS.

Laura Parés en categoria Cadet femenina 

va quedar 2a en el Vallès Oriental i 4ta en 

Catalunya.

Marta Guirado en categoria Cadet fe-

menina va quedar 1a en Vallès Oriental i 

Catalunya.

Com a entrenador d’aquestes tres noies 

els haig de donar les gràcies per l’esforç i 

dedicació que han realitzat durant aquesta 

temporada, ja que van perdre un trimestre 

sencer i tot i això han quedat en les millors 

posicions. Al mateix temps aprofito per ani-

mar-les perquè aquesta nova temporada 

competeixin amb el mateix entusiasme que 

en l’anterior. 

Francisco Barranco

Entrenador de bàdminton

Bàdminton
La temporada 2010-11 va començar amb 

dificultat perquè es va perdre el primer tri-

mestre per no arribar al mínim de jugado-

res. No obstant això, al gener la van comen-

çar amb tres jugadores en els jocs escolars, 

amb molt esforç i dedicació per part de tots 

ens vam incorporar a la competició tard 

amb quatre partits perduts per manca de 

jugadors.

Judith Garcia, Marta Guirado i Laura Pa-

rés són les jugadores que van participar en 

la lliga escolar de Bàdminton de la comarca 

del Vallès Oriental i la resta de Catalunya. 

Judith Garcia en categoria Junior feme-

nina va quedar 2aclassificada en el Vallès 

Oriental i en la resta de Catalunya.
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Coordinació Handbol 
La temporada 2010-11 la secció d’handbol 

del Patronat Municipal d’Esports ha gaudit 

d’uns 10 equips en total: Escola d’handbol, 

Prebenjamí , Benjamí Masculí, Aleví Feme-

ní, Aleví Femení 2, Aleví Masculí 1, Aleví 

Masculí 2, Infantil Masculí, Infantil Femení, 

Cadet Masculí. L’objectiu de la secció es 

cobrir la demanda que els nens i nenes 

del municipi puguin tenir en la practica 

esportiva de l’handbol., fomentant la ves-

sant mes lúdica de l’handbol, oferint en-

trenaments setmanals, partits els caps de 

setmana i tornejos. 

Cal destacar els nostres tornejos interns 

com el Torneig de Festa Major Joan Sanpe-

ra. Torneig de Reis Memorial Joan Bufí. Tor-

neig Intercomarcal Infantil femení. Torneig 

intercomarcal Aleví Femení. 

També hem participat en tornejos ex-

terns com la Granollers Cup, 12 hores de St 

Quirze, Torneig de Banyoles, Torneig de Ca-

lella. Copa Catalunya Aleví Masculí i Femení. 

Torneig 12 hores de Granollers.

Coordinació Bàsquet

Un altre any arriba a la seva fi, i la satisfacció 

es barreja amb el cansament d’un curs molt 

dur i cru. Cada any es més gran la família i 

cada cop son més els franquesins i franque-

sines que volen jugar a bàsquet. Satisfacció 

per l’increment de fitxes federatives en ca-

tegories de promoció i per que cada cop 

tenim més noies en els postres equips, i per 

que aquest any el primer equip del club ha 

assolit la segona categoria catalana amb un 

setanta per cent de jugadors formats a casa, 

que senten el club com una part seva.

Després de molts anys, ens congratu-

la veure com jugadors/es de la casa s’han 

convertit en peces claus dintre del nostre 

projecte esportiu. Alguns com entrenadors 

dels nostres equips de formació, altres com 

a arbitres i molts altres com a col·laboradors 

actius del Patronat d’Esports, que fan que 

ens estiguem convertint en un club cada 

cop més important i respectat.

 Per primera vegada s’han tancat tres 

grups d’Escola de Bàsquet amb rècord de 

nens/es inscrits. La piràmide de practicants 

cada cop te una base més solida i esperem 

que els més petits hagin han après al màxim 

en els entrenaments i les trobades organit-

zades. Destacar el paper realitzat en aquests 

inicis de la formació per la Míriam Lobato i 

el Josep Lozano.

 La valoració de la temporada de tots els 

equips és força positiva. Alguns equips han 

patit en excés la categoria assolida (Infantil 

Masculí i Cadet Masculí) als inicis de la tem-

porada i els altres han mostrat una millora 

inesperada. Els entrenadors/es han realitzat 

un molt bon treball amb els seus equips i el 

grau d’exigència s’ha incrementat. Tres cate-

gories masculines estaven en els nivells més 

alts de competició i s’ha patit molt en els 

partits. Tot i això, s’ha lluitat per mantenir la 

il·lusió i el treball diari dels nostres jugadors. 

 De les activitats realitzades aquest any 

destacaria la participació en el Toneig d’An-

dorra dels equips mini e infantil masculí e 

infantil i cadet femení. Van ser tres dies de 

màxima diversió on els jugadors van gaudir 

d’un ambient de bàsquet imborrable e im-

millorable.

Per acabar, agrair la feina realitzada per la 

Pilar Sánchez, Andres Sanchez, Kiko Fernan-

dez, Juan Fernandez, Lidia Ros, Ruben García, 

Hilari Ponce, Francisco Arnaldos, Lorena Ar-

naldos, Toni Olivares, Adrià Martínez, Teddy 

Reyes, Albert Pericas, Xavier Moya, Javi Liria y 

Guillermo Caro. Especialment, faré un espe-

cial menció a l’Albert Pérez que aquest any 

ha pogut conèixer de primera mà les proble-

màtiques i el treball diari de la coordinació 

d’espais, horaris, jugadors, pares,etc.

Jordi Pavón Mauri
Coordinador bàsquet

Cal destacar els èxits competitius més im-

portants per part dels equips en les seves 

respectives competicions. Aleví Femení 

campió de Catalunya, campió lliga regular 

Cevo. Cadet Femení quartes de Catalunya. 

2a posició en el Sector de campionat d’Es-

panya a Palència.

Destacar, per últim, la feina dels monitors, 

tècnics d’esports i secretaria que estan dar-

rera realitzant una gran feina “invisible” que 

ningú veu però està present i a vegades 

se’ns oblida, sense ells tot això no hauria es-

tat realitat. 

Jordi Jiménez 
Coordinador d’Handbol
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Escola de Tennis i Pàdel

Enguany el Patronat Municipal d’Esports i 

l’Escola de Tennis-Padel Jordi Plana gestio-

nen l’escola de tennis i pàdel de Corro d’Avall 

i Corro d’Amunt. Any darrera any, les dues es-

coles han anat creixent en nombre de practi-

cants i també s’ha vist una millora tanta nivell 

tècnic com tàctic d’aquest esport.

Com a novetat, l’escola de tennis ha 

organitzat diferents trobades entre diver-

sos clubs per fomentar l’aprenentatge i la 

diversió de la pràctica del tennis a tots els 

alumnes de la seva escola, des dels 5 anys 

fins als adults. A nivell competitiu, l’equip 

infantil i júnior masculí han competit al 

Campionat de Catalunya per Comarques 

de la Federació Catalana de Tennis.

L’escola de pàdel ha crescut molt ràpida-

ment, ja que s’imparteixen classes a les 

noves instal·lacions de Corró d’Avall i Corró 

d’Amunt. L’afluència de practicants és molt 

nombrosa ja que a més a més de les clas-

ses s’organitzen diferents torneigs a nivell 

intern de l’escola.

Per concloure, el nivell de tots els alum-

nes ha augmentat notablement fet que ens 

garantitzarà que l’any vinent més alumnes 

puguin competit en diferents categories.

L’equip de monitors us agraeix la vostra 

confiança i fidelitat a tot els events espor-

tius organitzats fins ara. 
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El Complex Esportiu Municipal de Les Franqueses  continua amb 

totes les seves activitats y serveis. Entre elles cal destacar la consoli-

dació d’una activitat que es va incorporar l’any passat el Programa 

d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES), un programa que recep-

ta pràctica esportiva a l’atenció primària per millorar la qualitat de 

vida dels pacients i prevenir l’aparició de determinades malalties. 

El programa està impulsat conjuntament pel Departament de 

Salut i la Secretaria General de l’Esport, amb ajuda de les àrees bàsi-

ques de salut, que són les que mitjançant els metges i les infermeres, 

prescriuen als pacients a aquest programa. L’objectiu és lluitar con-

tra el sedentarisme, ja que la inactivitat física és un dels 10 factors de 

risc que contribueixen a l’aparició de malalties cròniques que, d’altra 

banda, són la principal causa de mortalitat als països desenvolupats. 

El PAFES va destinat especialment a la població adulta, sedentària i 

amb factors de risc cardiovascular. 

Després de fer aquest programa s’ofereix al pacient passar a un 

altre grup ofert per el CEM de Les Franqueses, segons les caracte-

rístiques individuals de cadascú. Els altres grups de treball són els 

següents: PAFES manteniment, Manteniment per adults i activitat 

física per a la Gent Gran.

www.lesfranqueses.cat/esports ACTIVITAT FÍSICA GENT GRAN I ACTIVITATS DE LLEURECOMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

ACTIVITAT 
FÍSICA 

GENT GRAN 
I ACTIVITATS 
DE LLEURE

Gent gran

Manteniment

Taitxi Ioga

Manteniment per a Adults 
i Activitat física per a la Gent Gran
El Manteniment per a adults i l’Activitat física per a la Gent Gran són 

activitats que any darrera any tenen un alt percentatge d’ocupació, a 

l’igual que les nostres activitats físiques (Gravity i Pilates) i les nostres 

activitats aquàtiques (cursets extraescolars de petits , infantils i na-

dons i cursets anuals). Aquestes activitats tenen molt bona accepta-

ció per part de la població, demostrant que estan molt satisfets amb 

el servei ofert per part del complex.

Continuant amb la salut i el benestar dels nostres abonats, des-

tacar una activitat aquàtica inclosa en el quadrant d’activitats dirigi-

des per abonats, la Teràpia d’Esquena. Aquesta activitat està condu-

ïda per un tècnic especialista amb l’objectiu de millorar o mantenir 

l’estat físic de les persones amb patologies d’esquena o simplement 

amb dolors, millorant així la seva qualitat de vida. Està dirigida a 

aquelles persones amb problemes d’esquena (lumbàlgia, escoliosis, 

cervicàlgia, etc...). Tot i que no és una activitat amb molta afluència, 

a poc a poc va guanyant adeptes i augmentant el gruix d’abonats 

que setmana darrera setmana s’adonen dels beneficis que aquesta 

els hi aporta.

Per acabar no podem oblidar l’Aquasalus, un programa més que 

consolidat i que dóna un servei personalitzat a totes les persones 

que tenen algun tipus de patologia de l’aparell locomotor i altres 

malalties produïdes pel procés d’envelliment, i que amb el treball 

aquàtic i la constància dels abonats que ho realitzen noten millores 

considerables.

CEM les Franqueses
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Reordenament de l’espai
L’acabament de la zona esportiva de Corró d’Avall ha suposat el reor-

denament de l’espai actual, amb unes noves instal·lacions necessà-

ries que s’integren dins l’estructura del municipi. D’aquesta forma es 

vol assolir el major rendiment possible dels espais públics millorant 

l’accessibilitat general, l’aparcament i reservant nous espais verds 

per la formació de parcs urbans amb criteris de sostenibilitat i re-

ducció d’impacte ambiental de les obres.

Millora d’imatge de
l’entrada a les Franqueses
En aquest sentit, s’ha dignificat l’espai que hi havia entre el carrer 

Migdia i la riera Carbonell, condicionant-lo com un nou parc de 

Corró d’Avall. La reordenació de la zona esportiva i el nou parc han 

suposat un canvi notable d’imatge en l’entrada a les Franqueses des 

de la zona sud, provinent de Granollers.

Pel que fa al nou camp de futbol 7 de gespa artificial, que s’ha 

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

futbol, fa possible que hi hagi moltes més hores d’entrenaments 

pels clubs que utilitzaven ara el camp de futbol, que en determinats 

moments es trobava saturat, a més d’utilitzar-lo per a disputar par-

tits de futbol base.

L’estrena del nou camp de futbol 7 de Corró d’Avall va anar a 

càrrec de les escoles de futbol del CF Les Franqueses i del CF Bella-

vista Milán.

Pistes de tennis i de pàdel
Amb la construcció de les 2 noves pistes de tennis, que substituei-

xen les 2 velles que hi havia, s’ha dotat a la zona esportiva d’un total 

de 4 pistes de darrera generació.

Les pistes, que queden en la zona sud, compten amb punts de 

llum per a la correcta il·luminació en horari nocturn. S’ha fet un en-

jardinat de les zones amb diferent tipus de vegetació i tenen un co-

ixí verd que les separa de la ronda nord.

Pel que fa a les 3 pistes de pàdel, estan ubicades en l’espai que hi 

ha entre el camp de futbol i l’ampliació de l’estacionament. Totes les 

pistes compten també amb enllumenat per a la pràctica del pàdel 

en horari nocturn.

Formació i lloguer d’instal·lacions
Actualment s’ofereixien classes d’iniciació i perfeccionament de pà-

del en les noves pistes de Corró d’Avall i també es fan classes de 

tennis. La gestió de les classes de formació es realitza a través del 

Patronat Municipal d’Esports.

Pel que fa al lloguer d’aquestes no-

ves instal·lacions, tant les pistes de 

pàdel com les de tennis, s’ha de 

fer a través del Complex Esportiu 

Municipal. El lloguer del camp de 

Futbol 7 s’ha de fer a través del 

Patronat Municipal d’Esports.

Al mes d’abril van finalitzar les obres de la 
zona esportiva municipal de Corró d’Avall 

amb l’obertura i posada en funcionament de 
les 3 noves pistes de pàdel, el nou camp de 

futbol 7 i les dues pistes de tennis.
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SETEMBRE 2010
Una cinquantena de persones 

comencen al programa Entrena 
la Mitja a les Franqueses
A finals de setembre es va iniciar el pro-

grama Entrena la Mitja que promou el 

Patronat Municipal d’Esports i el Club a4 

el km adreçat a aquelles persones que 

els hi faria il·lusió preparar-se per córrer la 

Mitja Marató (Granollers- Les Franqueses- 

La Garriga) i no tenen l’hàbit d’entrenament.

La iniciativa, amb el suport de l’Associa-

ció Esportiva la Mitja, va comptar amb una 

cinquantena d’inscrits per fer un programa 

dissenyat en el qual hi havia grups de mig-

dia (de 14 a 15h), al qual es van apuntar una 

quinzena de corredors i de tarda (de 20 a 

21h), que va començar amb 35 inscrits. El 

dies d’entrenament van ser els dilluns, di-

mecres i divendres. 

El Club Escacs Les Franqueses renova 
el títol de campió de Catalunya 
de Ràpides per Equips 
L’equip del Club d’Escacs de 

Les Franqueses es va pro-

clamar al mes de setem-

bre campió per tercer 

any consecutiu entre 

els equips de Segona 

Provincial de tot Cata-

lunya en el Campionat 

de Ràpides per Equips. La 

competició es va disputar a 

Cambrils en el marc de la Festa 

Catalana dels Escacs.

El jugadors de les Franqueses van acon-

seguir 20 punts individuals en 4 victòries, 3 

empats i 2 derrotes. Això va suposar acabar 

primers absoluts entre els equips de 2 Pro-

vincial. 

Els equips estaven formats per 4 jugadors i 

cada jugador disposava d’un temps limitat 

a 3 minuts més 2 segons addicionals per ju-

gada realitzada per guanyar al rival. L’equip 

va presentar la següent formació: Fernando 

Méndez, David Guix, Ferran Aguilà i Josep M 

Parra.

Exitós inici del Cinquantenari 
del Club Esportiu Llerona 
El CE Llerona va començar els actes del Cin-

quantenari el 8 de setembre, amb gran èxit, 

tant de públic com d’organització. El primer 

acte va anar a càrrec el popular Màgic An-

dreu, que va fer el pregó del Cinquantenari 

a la carpa instal·lada al Consell del Poble de 

Llerona coincidint amb la Festa Major. La 

màgia, els acudits i els jocs de mans, en el 

quals també va participar el públic, van fer 

les delícies dels assistents.

Després del pregó del Màgic Andreu la 

celebració del Cinquantenari del CE Llerona 

va continuar al camp de futbol on es va fer 

un homenatge a totes les persones que al 

llarg de la historia han estat vinculades al 

club, jugadors, entrenadors i directius.

No cal dir que va ser un acte ple d’emo-

cions per les retrobades d’antics companys. 

La jornada va finalitzar amb el partit del 

Cinquantenari entre el CE Llerona i l’Europa 

en un camp de futbol ple a vessar. Abans de 

començar el matx els capitans es van inter-

canviar banderins de record.

El partit, com era normal per la diferent 

categoria en que juguen un i altre equip, va 

ser dominat per l’Europa, que es va imposar 

per 1 a 9.

Jornada d’hípica adaptada 
d’un grup de compo-

nents d’APADIS 
El dijous 23 de setem-

bre l’associació APADIS 

amb la col·laboració 

del Patronat Munici-

pal d’Esports i la Dipu-

tació de Barcelona va 

organitzar una jornada 

d’hípica adaptada per a 

un grup del seus integrants.

Els participants van sortir 

de bon matí direcció al centre hípic 

de Malla. Un cop allà es va fer la presentació 

de la jornada i van esmorzar. Durant el matí 

els components d’APADIS van poder raspa-

llar els cavalls, van fer una excursió amb car-

ruatge i també van fer equitació adaptada. 

Després de dinar cada participant va ser ob-

sequiat amb una fotografia amb els cavalls. 

Abans de tornar cap a les Franqueses es va 

fer una valoració general de l’activitat i un 

passeig per les instal·lacions.

Transformació i ampliació de les 
instal·lacions del Complex Esportiu 
Municipal  
A mitjans de setembre el Complex Esportiu 

Municipal les Franqueses va obrir als 4.100 

socis amb que compta les instal·lacions la 

nova sala de Fitness i musculació. 

Es van efectuar els següents canvis:

Ampliació de l’espai, passant de 300m2 

a 450m2.

Renovació i canvi de totes les màquines 

de pes i pes lliure.

En la Zona d’entrenament cardiovas-

cular s’han instal·lat 14 cintes, més 8 el-

líptiques, dos rems i més de 4 bicicletes 

estàtiques.

Les esmentades millores han estat 

acompanyades del canvi de tot el terra i la 

pintura de la sala.  

El CE Sabadell es proclama campió 
de la IX edició de Trofeu Sergi Barjuan  
El Centre d’Esports Sabadell es va proclamar 

campió de IX Trofeu Sergi Barjuan de fut-

bol que es va disputar el 8 de setembre a 

la nit al camp de futbol municipal de Corró 

d’Avall. El segon lloc d’aquest triangular va 

ser per al CE l’Hospitalet mentre que el con-

junt local participant, el CF Les Franqueses, 

va quedar tercer.

Acabat els partits es va fer el lliurament 

de les copes als equips participants. Van do-

nar els trofeus el jugador Sergi Barjuan, el 

president de la Federació Catalana de Fut-

bol, Jordi Casals i l’alcalde de les Franqueses, 

Esteve Ribalta, que van estar acompanyats 

pel regidors de l’equip de govern Josep 

Randos, Joan Antoni Marín, Teresa Buigues 

i Gisela Santos i el també regidor del consis-

tori Ferran Jiménez.

Durant el lliurament dels trofeus, en una 

breu intervenció, Sergi Barjuan va agrair “als 

amic que ens acompanyen i a tot el públic 

la seva aportació”.

OCTUBRE 2010
Triomf franquesí a la Trobada 
Femení d’Handbol disputada al 
pavelló municipal d’esports
El dissabte 2 d’octubre va tenir lloc al pave-

lló municipal d’esports de les Franqueses la 

Trobada Infantil Femení d’Handbol organit-

zada pel Patronat Municipal d’Esports de les 

Franqueses i el Consell Esportiu del Vallès 

Oriental.

Van prendre part els equips del PME les 

Franqueses, el CH Montgrí, el BM Granollers 

i el CH Canovelles. Prèviament es va realitzar 

una jornada de reciclatge adreçada als àrbi-

tres que va comptar amb una assistència de 

27 col·legiats.

La primera eliminatòria va enfrontar a 

l’equip de casa contra el BM Granollers amb 

el resultat de 22-15 a favor de les Franque-

ses. La segona eliminatòria va enfrontar al 

CH Canovelles contra el CH Montgrí gua-

nyant el Canovelles per 29-5.  

En els partits decisius, el tercer i quart 

lloc va ser pel Granollers i pel Montgrí res-

pectivament, mentre que la final se la va 

endur les Franqueses que va guanyar al CH 

Canovelles per 20 a 14.

Inici de les obres d’acabament 
de la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall 
La primera setmana d’octubre re van iniciar 

les obres d’acabament de la zona esportiva 

de Corró d’Avall i el parc de Can Mònic. Es va 

començar delimitant l’espai amb tanques i 

fent les feines topogràfiques per determinar 

la duresa del terreny i iniciar, la propera 

setmana, els moviments de terres. El 

període d’execució de les obres 

estava fixat en quatre mesos.

Les obres d’aquest nou 

projecte a les Franqueses del 

Vallès havia de suposar que 

es completés l’oferta d’infra-

estructures d’equipaments 

esportius al municipi amb la 

creació d’un camp de futbol 

7 de gespa artificial, 2 pistes de 

tennis, 3 pistes de pàdel i l’amplia-

ció de l’actual aparcament.

Millores a les instal·lacions esporti-
ves durant el mes de setembre 
Acabat l’estiu, i coincidint amb el comen-

çament de la nova temporada esportiva, el 

Patronat Municipal d’Esports de Les Fran-

queses va aprofitar el mes de setembre per 

millorar les instal·lacions esportives i la seva 

funcionalitat i aspecte.

Al camp de Futbol de Corró d’Avall 

es van pintar les noves àrees de joc en els 

camps de futbol set. La nova reglamentació 

de la Federació Catalana obligava a les mo-

dificacions del terreny de joc. També es va 

situar una nova barana protectora a l’entra-

da principal. Un nou element de seguretat 

que millora la instal·lació per evitar caigu-

des en el desnivell de l‘entrada. Al camp 

de futbol es van rehabilitar els armaris que 

precisen les entitats com a magatzem en el 

camp de futbol.

A la zona esportiva de Corró d’Amunt, es va 

realitzar una nova escala que comunicava 

el pàrquing amb la zona esportiva. El nou 

accés facilita desembossar el pàrquing de 

les pistes de pàdel i permet una distribució 

més ràpida de l’espai.

A la zona esportiva de Llerona, es va rea-

litzar millores en el reg i el magatzem princi-

pal millorant la seva ventilació i superant els 

problemes d’humitats apareguts. 

Al pavelló municipal d’esports es van 

pintar totes les portes, els passadissos i el 

vestíbul de la recepció donant un aspecte 

més modern i innovador.
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NOVEMBRE 2010
Els alcaldes de les Franqueses, 
la Garriga i Granollers planten 
l’arbre de la Mitja Marató
El dimarts, 30 de novembre, es va fer la plan-

tada de l’arbre al Bosc de la Mitja per part 

dels alcaldes de les Franqueses, Esteve Ribal-

ta, la Garriga, Neus Bulbena i Granollers, Jo-

sep Mayoral. Aquesta és una de les activitats 

que s’organitzen amb motiu de la Mitja Ma-

rató Granollers-les Franqueses-la Garriga que 

va tenir lloc el diumenge 6 de febrer de 2011.

El bosc de la Mitja es troba situat a l’avin-

guda Sant Julià, 64-66 del Polígon Congost 

de Granollers. Aquesta iniciativa va comen-

çar l’any 2003 amb la plantada de 18 arbres 

que era el nombre d’edicions que s’havien 

disputar fins aleshores de la Mitja Marató 

Granollers-les Franqueses-la Garriga. En-

guany s’ha plantat una alzina.

Èxit en la Copa Catalana de Ciclocròs
A principis de novembre es va disputar al 

parc de Mil Pins la primera prova puntuable 

de la Copa Catalana de Ciclocròs – Gran Pre-

mi GUESS. La competició estava organitza-

da per la Unió Ciclista Les Franqueses amb 

la col·laboració del Patronat Municipal d’Es-

ports i la Federació Catalana de Ciclisme.

L’èxit de la prova, que va comptar amb 

108 inscrits, va ser total, tant per l’elevat 

nombre de corredors com pel circuit que es 

va dissenyar i per l’organització.

El triomf en la categoria reina, l’elit, va 

ser per a David Lozano de l’equip Bicicletes 

Esteve, que va quedar per davant del seu 

company d’equip Ismael Ventura i de Fran-

cesc Carnicer. El corredor de la Unió Ciclista 

Les Franqueses Francesc Garcia va realitzar 

una gran prova acabant en cinquena posi-

ció. Així mateix cal destacar l’èxit de corre-

dors del club franquesí com Adrià Canals, 

que va ser tercer en la categoria Cadet. 

La Unió Ciclista Les Franqueses va agrair 

a tots els socis i col·laboradors el gran esforç 

que va comportar fer una prova tant impor-

tant, a l’Ajuntament i al Patronat Municipal 

d’Esports la seva col·laboració en aquesta pri-

mera prova de la Copa Catalana de Ciclocròs.

El CF Les Franqueses rep 
més de més 2.000 euros 
del IX Trofeu Sergi Barjuan
El CF Les Franqueses va rebre el 22 de no-

vembre un txec per import de 2.140 euros 

de la recaptació del IX Trofeu Sergi Barjuan 

de futbol que es va disputar el passat mes 

de setembre a les Franqueses del Vallès.

L’acte va tenir lloc a la sala de plens de 

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i 

va comptar amb la presència de l’alcalde 

de les Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor 

d’Esports, Josep Randos, el president del CF 

Les Franqueses, Enric Birosta i Joan Barjuan, 

pare de l’exjugador del FC Barcelona, Sergi 

Barjuan, que no va poder ser present. 

També van assistir a l’acte la regidora de 

Cultura, Ma. Teresa Buigues, el primer tinent 

d’alcalde, Juan Antoni Marín i el vicepresi-

dent del CF Les Franqueses, Joan Arabia.

Francesc Garcia, de les Franqueses 
guanya a Sant Joan Despí i es col-
loca líder de la Copa Catalana de 
Ciclocròs
El diumenge dia 14 de novem-

bre es va disputar la segona 

prova de la Copa Catala-

na de Ciclocròs a Sant 

Juan Despí am un 

gran èxit dels cor-

redors de l’UC Les 

Franqueses-Bibicle-

tes Segú.

El guanyador ab-

solut de la prova va ser 

Francesc García, mentre 

que Adrià Tous va quedar 

8è. En la categoria sots23 Ge-

rard Barbany va fer 8è i a Màsters 30 

Santi Segú va aconseguir l’11a posició, tot 

i patit un avaria en la primera volta, i Marc 

Ortega la 12a. 

Per últim en la categoria cadets també 

s’ha de destacar el tercer lloc d’Adrià Canal. 

Amb la victòria aconseguida a Sant Joan 

Despí, Francesc García es va posar líder de la 

Copa Catalana de Ciclocròs

Comencen les caminades 
“A cent cap als cent” 
A mitjans de novembre va tenir lloc la pri-

mera passejada per a gent gran a les Fran-

queses inclosa dins del cicle de caminades 

guiades“ A cent cap als cent” organitzada 

pel Patronat Municipal d’Esports amb el su-

port de la Diputació de Barcelona.

El nostre municipi es trobava en el grup 

amb les poblacions de Cerdanyola del Va-

llès, Caldes de Montbui, St. Pol de Mar. Les 

Franqueses del Vallès va ser el primer mu-

nicipi en fer la passejada d’aquesta tempo-

rada, amb més de 125 participants de les 

quatres poblacions.

L’hora de trobada va ser a les 10h en el 

Complex Esportiu Municipal, a partir d’aquí 

va sortir l’expedició cap al parc de Milpins 

on es va fer l’esmorzar. Seguidament la pas-

sejada va continuar en direcció Marata i a 

cap al turó de les Mentides.  El recorregut 

va ser d’uns 8 km aproximadament amb el 

retorn al punt de sortida, al Complex Espor-

tiu Municipal. 

Darreres millores a 
les instal·lacions esportives
El mes de novembre va quedar enllestida la 

nova escala d’entrada del Pavelló d’espots. 

La remodelació del vestíbul de recepció i 

l’escala principal d’entrada al Pavelló d’es-

ports van ser les darreres actuaci-

ons del pla de millores de les 

instal·lacions esportives 

de les Franqueses del 

Vallès.

Es van col·locar 

noves bandes de 

seguretat i la pis-

sarra es va con-

vertir en l’element 

principal del terra 

de la recepció. Dins 

de les millores en el 

pavelló també cal in-

cloure els nous assecadors 

de mans que es van situar a l’hotel 

d’entitats i al lavabo de minusvàlids.

Pel que fa a la Zona esportiva de Corró 

d’Amunt, es van col·locar les noves vitrines a 

la sala de reunions i la vitrina informativa a 

l’entrada principal.

Presentació dels equips del PME 
Handbol i AE Handbol Les Franqueses
El dissabte 13 de novembre va tenir lloc la 

presentació de totes les categories base 

de l’escola esportiva municipal d’esports 

d’handbol del PME de les Franqueses junta-

ment amb la presentació dels equips Juve-

nil i Sènior de l’AE Handbol Les Franqueses.

La presentació va començar amb el par-

tit de lliga corresponent al juvenil masculí. 

Un cop finalitzat es va procedir a la desfilada 

oficial de totes les categories bases: Preben-

jamí masculí entrenat per Toni Torres i Joan 

Lax. Benjamí masculí entrenat per Laura 

Saperas i Santiago Tomas. Alevi femení en-

trenat per Xavier Corbinos, Marta Comino 

e Ivan Garcia. Alevi masculi 2 entrenat per 

l’Enric Lax i Alex Garcia. Aleví masculí 1 en-

trenat per l’Alberto Rodríguez, Gerard Boa-

da i Àlex Casas. Infantil masculí entrenat per 

Eulalio Cabrera. Infantil femení entrenat per 

Joel Montava i David Reolid. Cadet masculí 

entrenat per Joel Montava i Alberto Rodrí-

guez. L’escola esportiva municipal te un to-

tal de 9 equips.

Per part de l’associació esportiva Hand-

bol les Franqueses es van presentar els dos 

equips Juvenil masculí entrenat per Juan 

Carlos Vicario i Miguel Reolid. Sènior mascu-

lí entrenat per Eulalio Cabrera. Els jugadors 

més petits de l’escola municipal d’esports 

d’handbol entrenats per Rebeca Rof van 

sortir de la mà amb els jugadors més grans 

el Sènior masculí. 

Presentació dels equips del Club 
Bàsquet Les Franqueses i del PME
El diumenge 21 de novembre de 2010 va 

tenir lloc la presentació oficial dels equips 

del Patronat d’Esports de Les Franqueses –

secció bàsquet- i del Club Bàsquet Les Fran-

queses que va reunir un miler de persones 

entre jugadors, jugadores i familiars. 

En els actes va incloure el dinar de ger-

manor que va organitzar el Club de Bàsquet 

amb el president de la Federació Catalana 

de Bàsquet, Enric Piquet. El presidentva 

visitar al llarg del matí les instal·lacions es-

portives i va quedar gratament sorprès 

amb l’augment espectacular de llicències i 

equips que hi hagut al municipi.

A les 16 h es va disputar el partit del 

sots-21 masculí del CB Les Fraqueses davant 

l’AECAM Malgrat. Els franquesins, entrenats 

per Òscar Casacuberta, es van imposar amb 

un partit molt còmode per 71 a 54.

A les 17.45 h es va fer la desfilada dels 

equips. Aquets any cada equip va escollir 

la cançó per acompanyar els jugadors, que 

van desfilar de forma individual. Val a dir que 

es aprofitar l’acte per fer les fotos d’equip i la 

de grup.

Un cop acabada la desfilada les autori-

tats van parlar de la bona salut del bàsquet 

franquesí. En primer torn, el president del 

CB Les Franqueses, Esteve Moliner i a con-

tinuació l’alcalde de les Franqueses, Esteve 

Ribalta. A la presentació també va assistir el 

regidor d’Esports, Josep Randos.

Acabada la presentació. el primer equip 

del CB Les Franqueses va disputar el seu 

partit de lliga davant l’EBC La Llagosta a qui 

va guanyar per 88 a 72.

Entrega de l’equipament 
oficial als monitors del programa 
Entrena la Mitja 
El 23 de novembre es va fer a la sala de plens 

de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

l’acte simbòlic de lliurament de l’equipament 

oficial de la Mitja Marató als monitors que 

participen en el programa Entrena la Mitja 

que va començar el passat 27 de setembre.

Aquesta iniciativa, que promou el Patro-

nat Municipal d’Esports i el club a4 el km, 

adreçada a aquelles persones que els hi faria 

il·lusió preparar-se per córrer la Mitja Marató 

(Granollers- Les Franqueses- La Garriga), va 

tenir una resposta molt favorable, amb 102 

corredors inscrits i amb una mitjana d’assis-

tència del 85 %. 

El programa, amb el suport de l’Associ-

ació Esportiva la Mitja, està dividit en grups 

de matí i tarda i tres dies d’entrenament a 

la setmana, dilluns, dimecres i divendres. En 

aquesta activitat participaven 20 monitors.

El Club Tir amb Arc Les Franqueses, 
segon al XII Trofeu Vila de Sant Celoni
El Club Tir amb Arc Les Franqueses es va 

classificar en segona posició al XII Trofeu Vila 

de Sant Celoni que es va disputar el 7 de no-

vembre. La competició va comptar amb la 

participació de 62 arquers, representant vint 

equips.

En la disciplina d’arc instintiu, que comprèn 

tres tipus d’arc: el tradicional recorbat, l’arc 

recte i l’arc un va guanyar l’equip format 

pels arquers de l’Anoia i Penedès que van 

aconseguir 16 punts. En segona posició, 

l’equip del Club de Tir amb Arc les Franque-

ses, amb catorze punts i un average de 201 

que trencava l’empat tècnic amb l’equip de 

Caldes Mix –Un, que va fer tercer també 

amb catorze punts i un average de 199. El 

conjunt franquesí estava format per Anna 

Muntadas, Ángel Galiano, José Miguel Fer-

nández i Paqui Cabrera.

En la disciplina d’arc compost (o de 

politges), els dos primers llocs van ser per 

a equips d’Arenys de Mar mentre que el 

Club de Tir amb Arc Les Franqueses, amb 

Juan Antonio Galo, Pablo Ramos, José Luis 

Gimeno i Francisco Díaz de components, va 

quedar setè. 

La XV Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès torna a ser un èxit
El 26 de novembre va celebrar al Centre de 

Recursos Agraris Masia Can Ribas amb gran 

èxit la XV Nit de l’Esport de les Franqueses 

del Vallès, organitzada pel Patronat Munici-

pal d’Esports. Més de 300 persones han as-

sistit a la gala en la qual Paqui Cabrera, del 

Club Tir amb Arc Les Franqueses i Carlos An-

dújar, de la Unió Ciclista Les Franqueses, han 

estat escollits millors esportistes amateurs.

La XV Nit de l’Esport de les Franqueses 

del Vallès es va s’ha iniciar amb el lliurament 

dels diplomes als 48 nominats i nominades, 

esportistes de les categories Promoció Mas-

culí i Femení (nascuts l’any 1997-98-99-90- i 

01), categoria Formació Masculí i Femení 

(nascuts l’any 1996-95-94-93 i 92), cate-

goria Amateur Masculí i Femení (nascuts 

el 1991 i anys anteriors) i categoria Millor 

Entrenador/a.

Durant la gala també es van lliurar les 

distincions a les gestes esportives dels clubs 

i esportistes que van destacar al llarg de la 

temporada, així com el reconeixement a 

persones i entitats per la seva contribució a 

l’esport de les Franqueses.
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DESEMBRE 2010
Campionat de dobles amb els 
alumnes de l’escola d’adults de Tennis
El dissabte 18 de desembre l’Escola de Ten-

nis – Pàdel Jordi Plana va organitzar un cam-

pionat de dobles amb tots els alumnes de 

l’escola d’adults. 

Un total de 16 parelles van poder gaudir 

d’una jornada tennística realitzant diversos 

partits de dobles i provant tot tipus de ra-

quetes de test de la marca Tecnifibre. Cal 

destacar que tots els participants provenien 

de l’escola de tennis de les Franqueses, de 

Llinars i de Cardedeu.

La trobada es va realitzar a la seu del 

Club Tennis Cardedeu amb la col·laboració 

del patrocinador Tecnifibre i Herbalife. Al fi-

nalitzar la trobada tots els participants van 

rebre un obsequi i també es va realitzar un 

sorteig d’articles tennístics.   

Gran actuació de l’UCF-Bicicletes 
Segú al campionat de Catalunya de 
Ciclocròs de Sant Julià 
El diumenge dia 19 de desembre es va dis-

putar a Sant Julià de Vilatorta el campionat 

de Catalunya de Ciclocròs amb una bona 

actuació dels representants de l’UCF-Bici-

cletes Segú.

El guanyador final va ser David Lozano, 

que recentment es va imposar a la prova 

de ciclocròs disputada a les Franqueses. 

En segona posició va quedar José An-

tonio Hermida campió del món 

de BTT) i tercer va ser Ismael 

Ventura.

Cal destacar l’ac-

tuació dels ciclistes 

de la Unició Ciclista 

Les Franqueses-

Bicicletes Segú a 

la categoria Sots23 

on Francesc Gar-

cia va aconseguir el 

sotscampioant.  En 

la categoria Màster 50 

Bernat del Pino va pro-

clamar-se camió i en la ca-

tegoria Infantil Bladil del Pino va 

aconseguir la segona posició. 

Esmorzar de Nadal del grup 
de gent gran del PME 
El dimarts 21 de desembre al matí va tenir 

lloc en el complex esportiu municipal el tra-

dicional esmorzar per el grup de gent gran 

del Patronat Municipal d’Esports del curs 

2010-2011 que va reunir una seixantena 

d’assistents.

L’acte va comptar amb l’assistència de 

l’alcalde, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports, 

Josep Randos, i el primer tinent d’alcalde 

Juan Antoni Marín.

Primer or del Club Karate 
No Kachi en un Nacional
El 18 i 19 de desembre del 2010 es va ce-

lebrar a Santiago de Compostela (Galícia) 

el Campionat d’Espanya de Karate Cadet-

Junior-Sub-21 on una integrant del club de 

les Franqueses Nokachi, Marta De Sande, va 

aconseguir una medalla d’or.

El Club Esportiu Karate Nokachi aporta-

va quatre esportistes a la Federació Catalana 

de Karate: Sadok Moumni, Raul Diaz, Marta 

De Sande com a competidors Juniors i Ner-

min Koubiss com Cadet.   Tots ells van for-

mar part de la selecció catalana 

de karate a la modalitat 

de Kumite (combat). 

Cal destacar 

l’or aconseguit 

per Marta De 

Sande en ca-

tegoria Ku-

mite Júnior 

Femení -48 

kg, aconse-

guint així el 

títol de Cam-

piona d’Espanya 

2010, i tenint la 

possibilitat d’assis-

tir a la preselecció amb 

la Federació Espanyola que es 

celebrarà a Madrid i optar plaça per poder 

assistir al Campionat Europeu. 

També s’ha de felicitar a Sadok Moumni, 

Raul Díaz i Nermin Koubiss per la seva par-

ticipació en aquest campionat, realitzant un 

treball excel·lent. 

Partit de pares, 
mares i entrenadors 
del CB Les Franqueses
El 21 de desembre de 2010 es va celebrar, 

un any més, el tradicional partit de pares, 

mares i entrenadors del CB Les Franqueses 

al Pavelló d’Esports.

Els equips estaven barrejats amb pares, 

mares i entrenadors i es van organitzar en 

quatre equips de diferents nivells. Els fills i fi-

lles, que van omplir les grades, es van diver-

tir d’allò més, veient als seus pares i entre-

nadors suant i fent errors d’allò més greus. 

Un cop acabats els partits es va celebrar 

el també tradicional, sopar de Nadal d’en-

trenadors del Patronat Municipal d’Esports i 

del Club de Bàsquet de Les Franqueses.

I Trobada dels alumnes 
de l’Escola de Tennis
El dissabte 11 de desembre es va celebrar la 

Primera Trobada dels alumnes de l’Escola de 

Tennis a les instal·lació dels Club de Tennis 

Cardedeu. 

La jornada va estar organitzada pels mo-

nitors de l’Escola Tennis – Pàdel Jordi Plana 

amb la col·laboració del Patronat Municipal 

d’Esports. Cal destacar que van participar 70 

alumnes en un campionat organitzat per 

diferents categories. 

GENER 2011
Tres atletes del club A4elkm, 
sotscampions de Catalunya de Mitja 
Marató
El diumenge 16 de gener es va celebrar la 

12ª Mitja Marató Ciutat de Terrassa 2011 que 

també era el Campionat de Catalunya 

de l’especialitat, amb un brillant 

resultat dels integrants del 

club de les Franqueses del 

Vallès A4elkm que van 

aconseguir tres sots-

campions i la tercera 

posició per clubs. 

L’atleta de les Fran-

queses del Vallès, Toni 

Flores va aconseguir 

el sotcampionat de Cata-

lunya de Mitja Marató 2011 

de la categoria de 35 a 39 anys, a 

l’igual que els seus companys de club, els 

granollerins Jaume Aragones en la cate-

goria de 40 a 44 anys i Fernando Ramos a 

la de 50 a 54 anys.

Bernat del Pino, sotscampió 
d’Espanya de Ciclocròs Màster 50
El cap de setmana del 7,8 i 9 de gener es 

va disputar a Zamora el Campionat de Espa-

nya de Ciclocròs amb una brillant actuació 

del corredors de la Unió Ciclista les 

Franqueses-Bicicletes Segú.

Cal destacar la magnífi-

ca actuació en la catego-

ria Màster 50 de Bernat 

del Pino. El compo-

nent de l’UCF-Bi-

cicletes Segú va 

aconseguir el sotsa-

campionat d’Espa-

nya. El corredor de 

l’UCF-Bicicletes Segú, 

Adria Tous va quedar 

en el lloc 38. En la cate-

goria sots 23 el corredor 

de l’UCF-Bicicletes Segú es va 

classificar en el lloc 20è. 

Rècord de participació al XIX Cros 
Escolar i XVI Cros Popular de les 
Franqueses
El XIX Cros Escolar i XVI Cros Popular de les 

Franqueses del Vallès organitzat pel Patro-

nat Municipal d’Esports amb la col·laboració 

del Consell Esportiu del Vallès Oriental que 

es va celebrar el dissabte, 15 de gener, es va 

convertir en el més multitudinari dels que 

es fan a la comarca. 

En el nombre de participants va sobre-

passar els 548 de l’any arribant fins als 711 i 

superant, d’aquesta forma, al cros de Parets, 

que fins ara el que aplegava més inscrits 

amb 600.

La ubicació del la prova, 

al Parc El Mirador del Be-

llavista per segon any 

va contribuir a aquest 

èxit, així com la bona 

organització cada 

any de la prova i el 

bon temps que fa fer 

dissabte al matí.

Els traçats, disse-

nyats al llarg del Parc El 

Mirador, van els mateixos de 

la passada edició amb distànci-

es adaptades a l’edat dels participants.  La 

competició és va iniciar amb els corredors 

de més edat, i va finalitzar amb els de menys 

edat, per evitar les baixes temperatures de 

primera hora als atletes més menuts.

El Club Escacs Les Franqueses 
guanya la Copa Catalana 
L’equip del Club d’Escacs de Les Franqueses 

va quedar campió de la Copa Catalana 

2011, un any més, però 

aquesta vegada ho 

va ser en el grup C 

d’equips de Pre-

ferent i Prime-

ra Provincial. 

Es tracta de 

la 2a Copa 

C a t a l a n a 

aconsegui-

da al grup 

C i 4a. en 

total, després 

de les dels anys 

2005, 2008 i 2010 

(les dues darreres en 

el grup D).

La final del campionat es va 

disputar el 23 de gener. Després de jugar 

contra els 9 finalistes restants, l’equip de 

les Franqueses va quedar primer amb 21,5 

punts (a 1 punt de l’equip de la Santcuga-

tenca, segon classificat) i va guanyar la Copa 

a la seva categoria. Els integrants de l’equip 

eren Fernando Méndez, David Guix, Juan 

L. Vélez, Josep Mª Parra i Jordi Lucena.

El III Torneig de Reis Memorial 
Joan Bufí, gran festa de l’handbol
El dissabte 8 de gener es va disputar a les 

instal·lacions del Pavelló Municipal d’Esports 

de les Franqueses del Vallès el III Torneig de 

Reis Memorial Joan Bufí organitzat pel club 

AEH Les Franqueses i el Patronat Municipal 

d’Esports. Va ser una gran festa de l’handbol 

amb la participació dels jugadors del PME i 

del club franquesí així com els equips de la 

comarca que van competir durant el matí i 

la tarda.

El lliurament de trofeus va comptar amb 

la visita especial de 4 jugadors del primer 

equip del KH-7 BM Granollers. L’Álvaro Fer-

rer, Moises Blanxart, Antonio Garcia i Manel 

Cirac. Van fer l’entrega de premis juntament 

amb la filla i fill del Senyor Joan Bufí a tots 

els jugadors del torneig, que van rebre una 

copa per la seva participació.

També va ser present a un altre dels 

lliuraments de trofeus José Luis Cañas, pre-

sident del BM Granollers. El van acompanyar 

en el lliurament de copes Josep Maria Catot, 

Santi Gené per part del CEVO i la filla i fill de 

Joan Bufí.

El CE Karate No Kachi 
destaca al Campionat de Catalunya 
El 29 de gener es va realitzar el Campionat 

de Catalunya Sènior de karate amb una 

representació del Club Esporitu Karate No 

Kachi de 4 competidors: Marta De Sande, 
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Bons resultats del Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses al 
campionat de Lliga de Sala  
El campionat de Lliga de Sala 2010/11 que 

va finalitzat al gener va ser ha força positiu 

per al Club de Tir amb Arc Les Franqueses. 

Els resultats més rellevants van estat els 

següents:

Categoria Esquirols: Izan García, 2on classi-

ficat; Dani Rubio, 3er classificat; Otger Llo-

rente, 4art classificat.

Categoria Benjamins: Adrià Ros, 

2on classificat. 

Categoria Alevins: Oriol 

Ros, 2on classificat

Categoria Arc nu sè-

nior femení: Paqui 

Cabrera, 1a classi-

ficada.

Cal fer esment, 

també, que l’Izan 

García va assolir la 

millor marca catala-

na de l’any, i que Paqui 

Cabrera va ver la millor 

marca catalana i espanyola 

de l’any.

II Trobada dels alumnes 
de l’Escola de Tennis 
El dissabte 22 de gener es va celebrar la II Tro-

bada dels Alumnes de l’Escola de Tennis a les 

instal·lació Municipals del Patronat d’Esports 

de les Franqueses del Vallès. La jornada va es-

tar organitzada pels monitors de l’Escola Ten-

nis – Pàdel Jordi Plana amb la col·laboració 

del Patronat Municipal d’Esports. 

Tot i les baixes temperatures, cal desta-

car que van participar uns 80 alumnes en 

un campionat organitzat en diferents cate-

gories. 

FEBRER 2011
Campionat de pàdel dels 
alumnes de l’Escola de 
Tennis-Padel Jordi Plana i el PMM
El dissabte 19 de febrer l’Escola de Tennis 

– Pàdel Jordi Plana i el Patronat Municipal 

d’Esports de les Franqueses van organitzar 

un campionat de pàdel per a tot els alum-

nes de l’escola de pàdel.

La jornada va comptar amb catorze pa-

relles participants organitzades en 

un quadre eliminatori. Cada 

partit tenia una durada 

de 25 minuts i es trac-

tava d’anar jugant 

jocs fins a esgotar 

el temps. La pa-

rella que acon-

seguia guanyar 

més jocs dins 

del temps es-

tablert passava 

directament a 

la següent ronda. 

Cada parella va jugar 

un mínim de dos partits.

Per recuperar forces tot els 

participants van poder gaudir d’un bon 

entrepà i un refresc. Finalment, es va realit-

zar un sorteig d’articles de roba de la marca 

NOX per a tots els participants. 

Nuria Marín, Adelaida Pérez i Sadok Moum-

ni, que van tenir un sort diversa. 

Marta De Sande, Adelaida Péerz i Sadok 

Moumni van començar per la modalitat de 

kata. Sadok va caure a la primera ronda i no 

va tindre possibilitats de fer repesca per ter-

cer lloc mentre que Adela es va quedar a se-

mifinals i Marta va fer pòdium aconseguint 

una plata. Pel que fa kumite (combat) Nuria 

Marín en categoria -61 va fer plata i Adelai-

da Pérez en -55 va fer or. 

Actuació destacada del Tir amb 
Arc LF al Campionat de Catalunya 
de Sala per Cadets 
Els dia 30 de gener es va celebrar a Torrefar-

rera (Lleida) el XLIV Campionat de Catalunya 

de Sala per Cadets i Menors de 14 anys amb 

un bons resultats pels integrants de l’entitat 

franquesina. 

Al campionat van participar 7 nens de 

l’ETB representants del club, destacant els 

següents resultats: Categoria Esquirol:  Da-

niel Rubio Colmenero, 2on classificat; Izan 

García Vallejo, 3er classificat .

Categoria Benjamí:  Adrià Ros Salame-

ro, 2on classificat (recovat) Jon Sánchez 

Morera, 3er classificat (arc un) 

Categoria Aleví: Oriol Ros Salamero, 3er 

classificat, Aleix Terradas Richard; 6è classi-

ficat, Isaac Garcia Galiano, 7è classificat.

El BM Granollers entrena 
a les Franqueses del Vallès
El dimarts, 1 de febrer, la primera plantilla 

del BM Granollers va realitzar un entrena-

ment al pavelló municipal d’esports de les 

Franqueses. La sessió va ser oberta al públic 

i als practicants d’aquest esport al municipi.

L’entrenament es va fer de les 17.30 h 

fins les 19 hores i un cop finalitzat, els juga-

dors del BM Granollers van compartir pista 

amb els components de la secció d’handbol 

del Patronat Municipal d’Esports i de l’Asso-

ciació Esportiva Handbol Les Franqueses.

Es van fer partidets, tandes de llançament 

de tir i, en acabar, els jugadors del Fraikin 

BM Granollers van signar autògrafs i pòs-

ters del club de la capital vallesana a molts 

seguidors de les Franqueses. Els actes van 

finalitzar amb una fotografia conjunta del 

Fraikin BM Granollers i els esportistes lo-

cals.

Excel·lents resultats del club 
No Kachi al campionat de Catalunya 
aleví, infantil i juvenil
El dissabte 5 de febrer es va celebrar el cam-

pionat de Catalunya de Karate en categori-

es aleví, infantil i juvenil i en modalitat kata, 

kumite i pre-kumite. El club karate No Kachi 

les Franqueses va ser el club que més vega-

des va pujar al pòdium, un total de 14 amb 

9 ors, 2 plates i 3 bronces. 

Agustí Núñez i Montse Marín, entrena-

dors del club franquesí, es van mostrar molt 

satisfets pel treball realitzat i recordaven 

que el 12 de febrer Nuria Marín i Adelaida 

Pérez participaven en un intercomunitari a 

Saragossa.

La Mitja Marató Granollers-les Fran-
queses-la Garriga torna a passar per 
davant de l’edifici de l’Ajuntament
La 25a Mitja Marató Granollers-les Franque-

ses-la Garriga que es va córrer el diumenge 

6 de febrer amb una participació rècord de 

8.500 atletes va comptar amb la gran no-

vetat del pas dels corredors per davant de 

l’edifici modernista de l’Ajuntament.

Els milers de corredors passant per 

la plaça de l’Ajuntament va ser una de les 

imatges més destacades de la prova, així 

com la gran quantitat d’espectadors que 

van animar als atletes en el seu recorregut 

pel municipi. 

Com cada any, els corredors també 

comptar amb el suport de les formacions 

de l’Escola Municipal de Música Claudi 

Arimany, situada al pàrquing del costat de 

l’Ajuntament.

Cal fer esment de la destacada actuació 

dels atletes de les Franqueses. Així, el primer 

corredor vallesà va ser Elías Resina, veí de les 

Franqueses fins fa poc temps, que va ser el 

17è. En categoria femenina la primera cor-

redora de la comarca va ser Anna Riera, de 

les Franqueses.

El primer atleta masculí del nostre mu-

nicipi va tornar a ser Toni Flores, que va arri-

bar en la 24a posició i el primer corredor de 

Granollers, per desè any consecutiu, va ser 

el secretari tècnic del club d’atletisme de les 

Franqueses A4elkm. Jaume Aragonés.

Passejada a Sant Pol de Mar
El dimecres 23 de febrer una trentena de 

components del Grup de Gent Gran que 

fa activitat amb el Patronat Municipal d’Es-

ports va participar en la passejada organit-

zada pel poble de Sant Pol de Mar amb la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona. 

L’expedició va sortir de les Franqueses 

del Vallès a primera hora del matí i un cop 

va arribar al pavelló poliesportiu de Sant Pol 

es va començar al caminada.

El recorregut passava per Sant Cebrià de 

Vallalta i pel terme de Sant Pol tot passejant 

per zones més muntanyoses i per la platja. 

La passejada va acabar al voltant de dos 

quarts de dues de la tarda. Com és habitual, 

després de la passejada es va fer el dinar de 

germanor i l’acte de comiat.

400 participants a al III Pedalada 
de BTT l’Aventura és l’Aventura 
La III Pedalada de BTT l’Aventura és l’Aventu-

ra que organitza la Unió Ciclista les Franque-

ses disputada el diumenge 20 de febrer va 

reunir 400 participants. La prova, amb sorti-

da i arribada al Parc de Milpins, va estar mar-

cada per unes condicions climatològiques 

adverses, amb pluja a l’inici de la sortida i 

fang al llarg del recorregut.

L’organització va dissenyar dos circuits, 

un del 39 quilòmetres amb un recorregut 

força exigent, i una altre de 16 quilòmetres 

una mica més assequible. Cal remarcar la 

gran quantitat de ciclistes infantils que van 

disputar la prova de 16 km. En acabar els 

recorreguts, hi havia esmorzar per a tots els 

participants.

Premis als atletes 
locals a la Mitja Marató
El 16 de febrer es van lliurar els premis de 

la Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la 

Garriga als atletes locals dels tres municipis 

per on passa la cursa. L’acte va comptar amb 

la presència de l’alcalde de les Franqueses, 

Esteve Ribalta i el regidor d’Esports, Josep 

Randos, així com els alcalde des Granollers 

i la Garriga i els màxims responsables de la 

prova.

Recordem que a la cursa, que es va fer el diu-

menge 6 de febrer, els atletes de les Franque-

ses van tenir una actuació molt destacada. 

En categoria femenina la primera corredora 

de la comarca va ser Anna Riera, setena a 

la general, que és de les Franqueses, men-

tre que el primer atleta masculí del nostre 

municipi va tornar a ser Toni Flores, que va 

arribar en la 24a posició. El primer corredor 

de Granollers, per desè any consecutiu, va ser 

el president del club d’atletisme de les Fran-

queses a4elkm. Jaume Aragonès.
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MARÇ 2011
Un centenar de persones participen 
a la Cursa Popular d’Orientació de 
Milpins
El diumenge, 4 de març, es va celebrar una 

cursa popular d’orientació dins del terme 

municipal de Les Franqueses del Vallès; a 

l’entorn natural de Milpins. Aquesta activitat 

va servir per puntuar els escolars del Vallès 

Oriental per participar a la Final dels Jocs Es-

colars de Catalunya de Curses d’Orientació. 

La participació fou de 130 persones de 

totes les edats i nivells de condició física.

Tothom que vulgui posar en repte la 

seva capacitat d’orientació es pot animar. 

Si teniu interès en conèixer més informació 

sobre l’esport de l’orientació podeu anar al 

següent enllaç: www.cluboros.org

El Club Escacs Les Franqueses puja a 
Preferent Provincial
El Club d’Escacs de Les Franqueses va tan-

car la temporada amb el títol de 

campió del grup VI de la cate-

goria de Primera Provincial. 

Això suposava disputar la 

temporada següent per 

tercera vegada a la seva 

història el Campionat de 

Catalunya per Equips a 

Preferent Provincial.

L’equip va acabar im-

batut després de disputar 

les 9 rondes, amb 8 victòries i 

un empat la darrera ronda en un 

enfrontament de tràmit, ja que l’equip 

s’havia assegurat el primer lloc del grup i 

l’ascens.  

Cal recordar que la mateixa temporada 

l’equip ja havia aconseguit dos importants 

èxits: el campionat entre els equips de la 

seva categoria de tot Catalunya en el Cam-

pionat de Ràpides per Equips i quedar cam-

pions de la Copa Catalana 2011 en el grup 

d’equips de Preferent i Primera Provincial.

Set equips de base del PME 
participen al torneig minihandbol 
de Granollers
El diumenge 20 de març es van disputar 

els partits corresponents al torneig de mini 

handbol a Granollers amb la participació de 

7 equips del Patronat Municipal d’Esports 

de les Franqueses del Vallès: l’escola d’hand-

bol, el prebenjamí masculí, els alevins mas-

culins 1 i 2 i els alevins femenins 1 i 2. 

El benjamí masculí va guanyar tots els par-

tits i es van classificar per a quarts de final 

a la tarda, però va ser derrotats per un rival 

amb molta identitat com és el BM Grano-

llers A. Cal destacar que l’aleví femení va ser 

l’equip que va arribar més lluny, enduent-se 

el torneig. Van fer uns partits molt bons ju-

gant molt bé. 

Nuria Marín, sotscampiona 
d’Espanya en modalitat de kumite 

per equips
L´equip de kumite femeni 

de la selecció Catalana 

es va proclamar sots-

campió d’España 

en els 42 Campi-

onats d’Espanya 

sènior que es van 

celebrar a Ciudad 

Real els dies 26 i 

27 de Març amb 

una integrant de les 

Franqueses.

L´equip estava com-

posat per Cristina Feo, Katya 

Barranco, Noemi Mora, Marta Molina i Nuria 

Marín, del Club de Karate No Kachi Les Fran-

queses. El conjunt català va disputar la final 

amb l´equip de les Balear al qual no van 

poder superar després d´haver fet molts 

bons combats anteriorment amb les altres 

seleccions. 

La selecció catalana va escollit a nou 

alumnes del Club No Kachi perquè repre-

sentessin a Catalunya en el campionat d’Es-

panya aleví, infantil i juvenil que tindrà lloc a 

Santander els dies 15, 16 i 17 d´abril.

Passejada a Caldes de Montbui 
El dimecres 23 de març una trentena de par-

ticipants de Grup de Gent Gran del Patronat 

Municipal d’Esports va participar a la pas-

sejada organitzada per Caldes de Montbui. 

Aquesta població, juntament amb Sant Pol, 

Cerdanyola i les Franqueses del Vallès for-

men enguany el grup del cicle “A cent cap 

als cent”.

L’autocar va sortir del Complex Esportiu 

de Corró d’Avall a les 9 del matí direcció a 

Caldes de Montbui, un cop allà i després de 

l’esmorzar va començar la passejada que va 

tenir uns 7 km.

El recorregut que van dissenyar els or-

ganitzadors va fer passar el grup per camins 

rurals i pel centre històric de la ciutat.

Després de la passejada va haver-hi el tí-

pic dinar de germanor i el poble amfitrió va 

obsequiar coca i cava a tots els participants 

com és tradició. Abans de finalitzar la jorna-

da el grup de Caldes va cantar havaneres 

per tancar la festa.

ABRIL 2011
Els equips de bàsquet del PME 
destaquen al Torneig d’Andorra
El 29 d’abril una expedició de 50 jugadors i 

jugadores del Patronat Municipal d’Esports 

va participar en el Torneig d’Andorra de 

bàsquet. Aquesta expedició la formaven el 

premini masculí (entrenat Lidia Ros i Juan 

Fernández), els dos minis masculins (en-

trenats per Francisco Arnaldos, Lorena Ar-

naldos, Javi Liria i Jordi Pavón), el Preinfantil 

masculí (entrenat per Hilari Ponce) i l’infantil 

femení (entrenat per Ruben García i Oriol 

Gonzalez).

Un total de 125 equips, majoritàriament 

catalans, van ser-hi a Andorra durant tot el 

cap de setmana. En funció de la categoria 

i la competició els equips es van allotjar en 

diferents seus: Ordino, La Massana, Pas de la 

Casa i Escaldes d’Engordany.

diumenge 10 d’abril el triomf al Gran Premi 

Massi-Copa Catalana Internacional Memori-

al Toni Costa celebrada a Corró d’Amunt. 

La cursa, organitzada pel Club Ciclista 

Corró d’Amunt, va comptar amb una excel-

lent participació, batent el rècord de passa-

des edicions, amb més de 400 inscrits i una 

àmplia representació estrangera, amb ci-

clistes de França, Polònia, Holanda i 

Portugal, entre d’altres. 

La jornada, amb 

un temps molt bo 

i un terreny en 

perfectes con-

dicions per a 

la pràctica 

de BTT, 

amb un cir-

cuit que els 

cor redors 

van qualifi-

car de ràpid i 

molt dur, amb 

constants canvis 

de ritme, va ser tot 

un èxit. A l’igual que en 

anteriors edicions, cal destacar 

l’alt nivell dels participants i el nombre d’es-

pectadors que van seguir aquesta gran pro-

va.

Més de 1000 participants en l’edició 
2011 de la Caminada Popular
La Caminada Popular de les Franqueses, 

que es va fer el diumenge 3 d’abril orga-

nitzada pel Patronat Municipal 

d’Esports, va tornar a superar 

la xifra del miler de partici-

pants. Les inscripcions es 

van tancar en arribar als 

1.080, just abans de la 

sortida, però també van 

fer la caminada les per-

sones que es van donar 

cita a la sortida i no es van 

poder inscriure.

La inscripció donava dret 

als tres avituallaments, la botifar-

rada del final i l’obsequi.

El nombre tan elevat de participants 

va fer que anant cap a Llerona en el primer 

tram del recorregut, que era de19 quilòme-

tres en total, es veiés un grup molt compac-

te. Després del primer avituallament, a Lle-

rona, el segon estava a la zona esportiva de 

Corró d’Amunt i va consistir en coca i sucs.

De tornada, el tercer avitualla-

ment, amb aigua i taronges, 

es trobava a Marata. A 

l’arribada els partici-

pants van poder re-

cuperar forces d’un 

dia molt complert 

on el temps va 

acompanyar amb 

la botifarrada, que 

va preparar el Club 

de Bàsquet les Fran-

queses i també amb 

sucs i begudes. Com a 

obsequi, els participants 

van rebre un pal de caminar

L’aleví femení d’handbol 
del PME guanya el Top-4 del VO
L’aleví femení d’handbol del Patronat Muni-

cipal d’Esports va guanyar el mes d’abril el 

Top-4 comarcal del Vallès Oriental que es va 

celebrar a Canovelles.

Les jugadores franquesines van disputar 

les semifinals contra l’handbol Mataró i va 

superar en la final La Roca.

Un centenar de 
persones van par-

ticipar a la I Festa 
Primaveral de 
l’Esport
Coincidint amb la 

diada de Sant Jor-

di, l’Associació Fes-

tuks Les Frankeses, 

creada a principis del 

2011, va organitzar la I 

Festa Primaveral de l’Esport 

amb la col·laboració del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses. 

La festa esportiva, emplaçada a la pla-

ça de l’Ajuntament, va reunir unes 100 

persones entre adults i menors. L’activitat 

consistia en nou proves que s’havien de 

fer en família, un major d’edat i un menor. 

Finalment, Festuks Les Frankeses va regalar 

L’AEH Les Franqueses Infantil Femení 
guanya el Torneig Ciutat de Calella
Les jugadores infantils de l’AEH Les Fran-

queses van participar al 28è Torneig Inter-

nacional d’Handbol Trofeu Ciutat Calella, 

disputat durant la Setmana Santa, amb una 

magnífica actuació, ja que es van proclamar 

campiones.

Per guanyar el Torneig de Calella en ca-

tegoria infantil femení s’havia de quedar pri-

mer en una lligueta de cinc equips a partit 

únic amb cascun dels rivals. Les franquesi-

nes van derrotar succesivament al Gardan-

ne Handball (equip francès), al Handball 

Grüppenbühren 1 (equip alemany), al CH 

Sant Quirze (equip català) i al Handball 

Grüppenbühren 2 (equip alemany) i l’equip 

francès Handball Club Aix En. 

Triomf polonès al Gran Premi Massi-
Copa Catalana Internacional Memo-
rial Toni Costa de Corró d’Amunt
El corredor internacional sub-23 Marek Kon-

wa i la campiona del món i medalla olímpi-

ca, Maja Wloszczowska es van adjudicar el 



BUTLLETÍ INFORMATIU DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS28 ACTIVITATS PUNTUALS 29www.lesfranqueses.cat/esports ACTIVITATS PUNTUALS

a cada menor una bosseta de llaminadures 

en col·laboració amb Pega i Mastega. Studi 

Dermic SL i Restaurant Cal’Ros també van 

col·laborar amb la nova entitat. 

Nou grup del PME 
d’Aeròbic-manteniment per adults
El dimecres 13 d’abril, el Patronat Municipal 

d’Esports amb la col·laboració de l’AMPA de 

l’escola Camins va obrir un grup d’aèrobic-

manteniment per adults. El grup ja des del 

seu inici constava de 12 persones inscrites.

L’activitat es va dur a terme els dilluns i 

dimecres de 20 a 21h al gimnàs de l’escola 

Camins. 

Tres equips del CK No Kachi, 
campions de Catalunya de Clubs
El 2 d´abril, el Club de Karate No Kachi de 

les Franqueses del Vallès va ser present 

amb tres equips al Campionat de Catalunya 

Clubs amb una excel·lent actuació, ja que 

tots tres es van proclamar campions.  Van 

prendre part un equip de kates infantil, un 

de katas juvenil i un de kumite cadet-junior. 

L’equip estava format per Rafa Migueles, 

Wiam Koubiss i Izan Sevillano.

Per altra banda, Cristina Perez, Elena 

de Sande i Andrea Lucero representant 

l’equip juvenil, van fer tres encontres i van 

quedar també campiones de Catalunya.

Pel que fa al conjunt de la modalitat de 

Kumite , també van superar tots els combats 

pujant una vegada més a la part més alta 

del pòdium. Aitor Caña, Sergio Amado i 

Sadok Moumni és el tercer any consecutiu 

que es proclamen campions de Catalunya. 

Els alumnes de l’Escola de Tennis-
Pàdel Jordi Plana participen a la III 
trobada de Llinars
El dissabte 2 d’abril es va celebrar la III Tro-

bada dels alumnes de l’Escola de Tennis al 

Club de Tennis Llinars del Vallès. La jornada 

va estar organitzada pels monitors de l’Es-

cola Tennis – Pàdel Jordi Plana amb la col-

laboració de Tecnifibre i el Patronat Munici-

pal d’Esports de les Franqueses del Vallès i el 

Club de Tennis Llinars. 

S’ha de destacar que van participar uns 

70 alumnes de l’escola de tennis de les Fran-

queses i Llinars realitzant un campionat in-

dividual de diferents categories. 

Passejada a Cerdanyola del Vallès 
El dimecres 7 d’abril una trenta de partici-

pants de Grup de Gent Gran del Patronat 

Municipal d’Esports va participar a la passe-

jada organitzada per Cerdanyola del Vallès. 

L’autocar va sortir del complex esportiu 

de Corró d’Avall a les 9 del matí direcció a 

Cerdanyola del Vallès i, un cop allà i després 

de l’esmorzar, va començar la passejada que 

va tenir uns 9 km. El recorregut va incloure 

com a punts més destacats la visita a St.Iscle 

de les Freixes i a l’ermita de la mare de Deu 

de Lourdes. 

Després de la passejada va haver-hi el tí-

pic dinar de germanor i el poble amfitrió va 

obsequiar coca i cava a tots els participants 

com és tradició. 

MAIG 2011
Un centenar de participants a 
la XV Trobada d’Activitat Física 
per a la Gent Gran
Prop d’un centenar de persones van partici-

par en la XV Trobada d’Activitat Física per a 

la Gent Gran que es va fer el divendres 13 de 

maig al camp de futbol de Corró d’Avall or-

ganitzada pel Patronat Municipal d’Esports.

Enguany aquesta activitat era tancada 

per a tots aquells majors de 65 anys resi-

dents a les Franqueses del Vallès, a diferèn-

cia d’altres anys que hi havia pobles convi-

dats. Això no va ser impediment perquè els 

participants gaudissin d’un matí d’activitat 

física al camp de futbol municipal de Corró 

d’Avall i d’una arrossada popular. Els partici-

pants van rebre com a obsequi del Patronat 

Municipal d’Esports un bastó de fusta per a 

fer caminades. 

Un cop van finalitzar les danses tothom 

va poder gaudir d’una arrossada de germa-

nor en el camp de futbol municipal.

Premis del concurs de fotografia 
de la Camina Popular 2011
El dimarts 17 de maig va tenir lloc en el 

Complex Esportiu Municipal el lliurament 

dels premis del concurs de fotografia de la 

Caminada Popular de les Franqueses que 

es va fer el 3 d’abril. Recordem que els gua-

nyadors van ser Ángeles Reverte, 1a clas-

sificada, Merche Toro, 2a classificada i Toni 

Atamasio, 3r classificat, que va estar repre-

sentat per la seva dona. 

L’AEH Les Franqueses Infantil 
Femení guanya el Torneig de Calella
Les jugadores infantils de l’AEH Les Franque-

ses van participar al 28è Torneig Internacio-

nal d’Handbol Trofeu Ciutat Calella, disputat 

durant la Setmana Santa, amb una magnífica 

actuació, ja que es van proclamar campiones.

Per guanyar el Torneig de Calella en ca-

tegoria infantil femení s’havia de quedar pri-

mer en una lligueta de cinc equips a partit 

únic amb cascun dels rivals. Les franquesi-

nes van derrotar succesivament al Gardan-

ne Handball (equip francès), al Handball 

Grüppenbühren 1 (equip alemany), al CH 

Sant Quirze (equip català) i al Handball 

Grüppenbühren 2 (equip alemany) i l’equip 

francès Handball Club Aix En. 

Participació franquesina a la
XI Marathon Monegros de BTT
El dissabte dia 30 de abril es va disputar la 

XI edició de la Marathon Monegros de BTTa 

la localitat de Sariñena amb participació de 

diversos components de la Unió Ciclista Les 

Franqueses-Bicicletes Segú.

La prova, que enguany comptava amb 

un recorregut de 119 km per camins del de-

sert dels Monegros va reunir 3.000 partici-

pants. Cal destacar la classificació d’Amadeo 

Gordo, en el lloc 94 de la general i la 8a posi-

ció en la categoria Màster 50 d’Antoni Serra.

Els premiats van rebre un val regal per po-

der comprar material fotogràfic o qualsevol 

altre article que els pogués interessar. Els 

vals regal tenien un valor total de 300 euros, 

repartits de la següent manera: 1r premi: 

150 euros; 2n premi: 100 euros; 3er premi: 

50 euros L’acte de lliurament dels vals va 

anar a càrrec del regidor d’Esports de les 

Franqueses, Josep Randos.

Actuacions de millora a la 
zona esportiva de Corró d’Avall
Durant aquest mes de maig es van realitzar 

diverses millores a la nova zona esportiva 

de Corró d’Avall. Tant al pavelló, com al nou 

camp de futbol set, a les pistes de pàdel i al 

camp de futbol onze de Corró d’Avall s’han 

fet petites actuacions en aquestes instal-

lacions municipals.

Una de les millores més destacades ha 

estat la ventilació del pavelló. Als darrers 

anys hi havia problemes de ventilació quan 

arribava l’estiu la qual cosa suposava que 

pugés molt la temperatura a 

l’interior de l’equipament. 

Per aquest motiu s’ha 

instal·lat una escala 

interior per obrir 

les finestres late-

rals que ventilen 

la pista central 

i s’han oberts 

els laterals pos-

teriors amb una 

porta i s’ha fet que 

les finestres siguin 

abatibles, millorant així 

la ventilació de la graderia.

A les pistes de pàdel es van col-

locar noves xarxes de protecció que s’aixe-

quen dos metres més d’alçada i que ajuden 

a evitar que surtin pilotes fora de les pistes.

Al camp de futbol set es van col·locar les 

noves proteccions als fanals i els espais irre-

gulars que sobresurten dins del camp que 

poden crear lesions als practicants.

Noves instal·lacions exteriors del 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses
El diumenge 15 de maig es van estrenar les 

noves instal·lacions exteriors del Club de Tir 

amb Arc Les Franqueses que ha realitzat el 

Patronat Municipal d’Esports amb una tira-

da social que va comptar amb la presència 

de l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribal-

ta i el regidor d’Esports Josep Randos. 

La jornada es va aprofitar per estrenar 

també els equips de competició i esco-

la. Les millores han consistit en un tancat 

del camp de Tir amb un talús de terra de 10 

metres d’alçada. D’aquesta forma, la instal-

lació és idònia per a la seva homologació de 

la pràctica del tir amb arc.

Van assistir a la estrena una vuitantante-

na de persones que després del preceptiu 

dinar, van veure una tirada semi-oficial de 

22 sèniors de diferents categories i 15 me-

nors, de l’escola de tecnificació de base. Cal 

destacar la bona acollida i bona imatge de 

les noves instal·lacions i el nivell dels 

arquers del club, tant a nivell de 

Catalunya com d’Espanya.

L’aleví femení de 
l’handbol guanya el 
Torneig Intercomar-
cal de Catalunya
El cap de setmana 

del 21 i 22 de maig les 

components de l’equip 

femení d’handbol de les 

Franqueses es van procla-

mar campiones del Torneig 

Intercomarcal de Catalunya aleví 

femení que es va disputar al pavelló muni-

cipal. 

En aquesta competició van participar 

els quatre millors equips dels Consell Espor-

tiu del Vallès Oriental, del Vallès Occidental, 

del Baix Llobregat i de Terrassa.

Gran actuació de l’infantil femení 
d’handbol del PME al sector del 
campionat d’Espanya 
L’equip infantil femení d’handbol del PME 

que va participar el cap de setmana del 14 i 

15 de maig en el sector del campionat d’Es-

panya a Palència va fer una gran actuació, 

aconseguint la segona posició i quedant-se 

a un gol d’accedir a la fase final del campio-

nat d’Espanya.

L’expedició de l’infantil femení del Patro-

nat Municipal d’Esports de les Franqueses 

va estar formada, a banda de les jugadores 

i els entrenadors, per un grup de pares que 

van viatjar en autocar a Palència. 

Els equips participants eren l’organit-

zador del sector Ambuiberica Palència, el 

Concepción de Torrejón, l’Itxaco de Navarra 

i l’equip de les Franqueses.

La classificació final va ser l’Itxaco en pri-

mera posició amb 2 victòries i 1 empat, les 

Franqueses segona posició amb 2 victòries 

i 1 derrota. Ambuiberica Palencia en tercera 

posició amb 1 victòria i 2 derrotes i en ulti-

ma posició el Concepción Torrejón amb un 

1 empat i 2 derrotes.
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Cloenda de la secció d’handbol 
del Patronat Municipal d’Esports
El dissabte al matí 4 de juny es va realitzar la 

cloenda de la secció d’handbol del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses coin-

cidint am bla Diada de l’Esport. El format de 

la cloenda es va organitzar de manera que 

es jugava un partit amistós per a cada equip 

del Patronat. 

Els participants van rebre esmorzar i un 

obsequi després de cada partit.

El mateix dissabte, durant tot el dia, es 

va celebrar la cloenda corresponent a les 

lligues on els equips del PME d’handbol for-

men part durant tot l’any del Consell Espor-

tiu del Vallès Oriental.

El benjamí masculí de les Franqueses 

va participar jugant 2 partits, un davant 

l’Handbol Vic i un altre davant el BM La 

Roca. Al finalitzar es lliurar les copes cor-

responents a les classificacions de la lliga. 

treball durant tot l’any dels equips mereix 

una felicitació i el desig seguir gaudint de 

l’esport de l’handbol i del retrobament la 

propera temporada.

Colenda de l’Escola de Tennis 
El dissabte 18 de juny, el Patronat Municipal 

d’Esports i l’Escola de Tennis – Pàdel Jordi 

Plana van organitzar la festa de final de tem-

porada de l’Escola de Tennis. 

Al llarg del matí, es va realitzar un cam-

pionat de dobles dirigit al grup d’adults de 

l’escola i un campionat de “pares i fills” divi-

dit en les categories d’iniciació, perfeccio-

nament i competició. Al final de la jornada 

tothom va poder gaudir d’un refrigeri i d’un 

sorteig de material tennístic.

L’aleví masculí, tercer i l’aleví femení 
guanya Copa Catalunya d’Handbol 
Els alevins masculins i femenins de l’hand-

bol de les Franqueses van fer una excel·lent 

actuació a principi de juny al Vendrell a la 

Copa Catalunya, amb una tercera i primera 

posició respectivament.

L’aleví masculí 1 d’handbol dissabte va 

guanyar els 4 partits que va disputar, d’ana-

da i tornada contra, Costarets i l’Handbol 

Igualada. Els jugadors de les Franqueses van 

fer un molt bon treball en el torneig aconse-

guint el pas a quarts de final.

En el partit del 3r i 4t lloc el rival era BM 

Granollers, aconseguint una victòria molt 

treballada, amb el triomf del partit en l’últim 

quart.

El resultats del campionat van ser els se-

güents: 1r. AEH Les Franqueses; 2n. H Sant 

Juan d’Espí; 3r. CH Sant Quirze; 4rt. CH Sant 

Cugat 

Èxit de participació en la 
IX Trobada d’escoles de 
bàsquet 
Un total de nou equips 

van participar en la tro-

bada anual d’escoles 

de bàsquet que va or-

ganitzar el diumenge 

22 de maig el Patronat 

Municipal d’Esports 

al pavelló poliespor-

tiu de les Franqueses. 

Tres equips del PME Les 

Franqueses, dos del Club 

Bàsquet Llinars, el CB Canove-

lles, CB La Garriga, CB L’Ametlla i CB 

Cardedeu van ser els conjunts que van jugar 

partits durant tot el matí. 

Els components del conjunt franquesí gua-

nyador van ser Santi Segú, Martí Sanz i Marc 

Ortega amb 29 voltes.

El segon equip de l’UCF Bicicletes Segú 

també va tenir una destacada actuació, 

aconseguint el 5è lloc amb 

un total de 25 voltes. 

Aquest conjunt 

estava format 

per Vicente 

Sánchez, Ma-

nel Trancosos, 

Amadeo Gor-

do i Manel-

Morón.

Sortida de 
vela adaptada 

d’APADIS a 
Sitges

El 28 de juny el Patronat 

Municipal d’Esports i la Diputació de 

Barcelona van organitzar pels nois i noies 

del servei d’inserció laboral de la Fundació 

APADIS la tradicional sortida de vela adap-

tada a Sitges.

L’activitat que va fer gaudir més els nois 

i noies va ser la sortida en vela i llanxa, que 

va suposar un bon mullader, esquitxades 

per a uns i altres i passar una estona molt 

divertida. 

L’activitat amb caiac va ser més tranquil-

la però més exigent pels nois, que van haver 

d’esforçar-se per remar i coordinar-se amb 

els companys d’embarcació. El dinar es va 

realitzar en el restaurant del port d’Aigua-

blava on tots els participants van agafar 

forces després d’una jornada tant moguda. 

Campionat de 
Pàdel a les pistes 
de Corró d’Avall
El dissabte 18 de Juny, el Patronat Municipal 

d’Esports i l’Escola de Tennis – Pàdel Jordi 

Plana van organitzar un Campionat de Pà-

del a les pistes de Corró d’Avall. Un total de 

20 parelles van poder participar en el cam-

pionat organitzat de les 16h a 20h. Al fina-

litzar l’acte tots els jugadors/es van poder 

gaudir d’un refrigeri i van poder participar 

en un sorteig de material esportiu. 

Els guanyadors van ser: Campions Fase 

Final: Eva Lapasset i David Sánchez. Campi-

ons Fase de Consolació: Joan Garcia i Ana-

bel Carrasco

La jornada de bàsquet va alternar partits i 

un circuit d’habilitats a la pista poliesporti-

va coberta. En aquestes activitats paral·leles 

els jugadors dels nou equips van poder fer 

exercicis de punteria, equilibri, atenció i do-

mini de pilota. 

Al final dels partits es va fer entrega de 

medalles i esmorzar per a tots els partici-

pants. Aquesta és la novena vegada que 

el Patronat Municipal d’Esports organitza 

la trobada i, any darrera any, acumula més 

tradició en l’àmbit provincial.

JUNY 2011
L’equip UCF-Bicicletes Segú 
guanya les 5 Hores de BTT de Llinars
L’equip de la Unió Ciclista Les Franqueses 

Bicicletes Segú va guanyar el dissabte 11 

de juny les 5 Hores de BTT de Llinars per 

equips. Van prendre part en aquesta prova 

4 equips de l’entitat. 

L’aleví femení en la primera fase del torneig 

va disputar i guanyar quatre partits, dos 

contra l’equip de la ciutat organitzadora, el 

Vendrell i dos més contra el Polinyà. 

La semifinal va ser contra la Roca i la fi-

nal contra el Costarets. En aquest enfronta-

ment van guanyar les quatre parts i l’aleví 

femení de les Franqueses es van proclamar 

campiones de la Copa Catalunya.

El tècnic Xavier Corbinos, va destacar 

la gran comunió que hi hagut entre noies i 

nois i pares i mares fent del campionat una 

gran festa i família de l’handbol.

La XXV Cursa de Bellavista 
arriba als 760 corredors
La XXV edició de la Cursa de Bellavista que 

es va fer el diumenge 12 de juny va reunir 

un total de 760 corredors i corredores en el 

traçat de 10 quilòmetres de recorregut amb 

inici i arribada al passeig d’Andalusia. 

El primer atleta en categoria masculina 

en fer la distància va ser David Clavell, del 

CN Manresa, seguit per Jordi Martos, del CA 

Canovelles i per a Manel Cabanillas, del Club 

l’Aire.

En categoria femeni-

na es va imposar Yo-

landa Riera, seguida 

d’Ana Belén Gar-

cía i d’Alba Sori-

ano. Com és tra-

dicional, tots els 

participants van 

rebre l’esmor-

zar un cop van 

finalitzar la prova i 

diversos regals, com 

ara una bossa d’esports i 

samarreta. També es van lliu-

rar obsequis per part de l’Oficina Tècnica del 

Pla de Barris de Bellavista. 

L’entrega de premis va anar a càrrec de 

l’alcalde de les Franqueses del Vallès, Fran-

cesc Colomé, i del president del Club Fon-

distes de Bellavista, organitzadora de la pro-

va, Ramon Berruezo.

El mal temps condiciona 
les activitats exteriors de la 
XXVII Diada de l’Esport
El dissabte 4 de juny va tenir lloc la XXVII 

Diada de l’Esport organitzada pel Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses del 

Vallès. Aquesta trobada s’englobava dins del 

programa de la Festa de l’Esport promogu-

da per la Diputació de Barcelona i va tenir 

com a únic inconvenient que el mal temps 

va condicionar les activitats exteriors que 

s’havien previst.

Al llarg del dia es van disputar partits 

d’handbol i de bàsquet i es van organitzada 

trobades de bàdminton, de psicomotricitat, 

de prebenjamí, i exhibicions de la gent gran, 

aeròbic i patinatge.

Tots els participants van rebre esmorzar i 

un recordatori de la jornada. 

Igualment, durant el matí també hi ha-

via la possibilitat de provar el tir amb arc, 

gràcies a la participació del Club Tir amb Arc 

Les Franqueses de divertir-se amb els infla-

bles per als més petits. 

A causa del mal temps i de la pluja, 

aquestes activitats exteriors, després d’una 

estona de funcionament, van acabar suspe-

ses. Les inclemències meteorològiques van 

fer que la Diada registrés menys afluència de 

públic que en anteriors ocasions.

El diumenge, en el marc de la Festa de 

l’Esport, es va fer la trobada de tai-txi en el 

parc Mas Colomé. Aquesta trobada també 

es va veure afectada pel mal temps. El Com-

plex Esportiu va organitzar el diumenge la 

jornada de portes obertes a la zona 

d’aigües, amb accés lliure a les 

instal·lacions per a tothom. 

L’aleví femení d’hand-
bol del PME arrodo-
neix la temporada 
amb el Campionat 
de Catalunya

L’excepcional temporada 

de l’aleví femení d’handbol 

del Patronat Municipal d’Es-

ports es va arrodonir a Sabadell 

amb el títol de Campió de Catalunya 

el mes de juny. Aquest any ha estat un any 

rodó i ple d’èxits. També han estat campi-

ones de la Copa de Catalunya, campiones 

del Top 4 Intercomarcal, campiones del 

Top 4 del CEVO, campiones de la lliga regu-

lar, campiones del Torneig de Sant Quirze i 

campiones del Torneig de Granollers.

Els tècnics de l’equip van expressar el seu 

agraïment a tothom que ha fet possible una 

temporada tan exitosa, especialment als 

pares i a les mares per la dedicació amb els 

seus fills.

El treball de Xavi Corbinos, entrenador i 

els seus ajudants, Marta i Iván, han estat una 

altra de les claus de la gran campanya rea-

litzada, sense ells hauria estat difícil arribar 

tan lluny.

Jornada esportiva de primària 
amb els grups de sisè del municipi
El dimarts 21 de juny es va celebrar a la 

zona esportiva de Corró d’Avall les jornades 

esportives de primària organitzades pel Pa-

tronat Municipal d’Esports que van consistir 

en convidar a les escoles del Joan Sanpera i 

Bellavista Joan Camps en el curs correspo-

nent a sisè de primària i jugar uns partits 

d’handbol, bàsquet, futbol i bàdminton en-

tre les dues escoles. 

A primera hora es va fer la recepció de 

les escoles i acte seguit es va lliurar una sa-

marreta commemorativa que també va ser-

vir per diferenciar dels equips. 

Cada equip va jugat dos partits de 12 

minuts dels diferents esports que els toca-

va, amb una aturada tècnica a mig matí en 

la qual es va entregar esmorzar i beguda a 

tots els alumnes. Abans d’acabar la jornada 

els participants es van fer la fotografia com-

memorativa de record.

Núria Marín, del CEK No Kachi, 
bronze al Campionat Europeu 
de les Regions
Núria Marín del Club Esportiu Karate No 

Kachi de les Franqueses, va aconseguir la 

medalla de bronze al Campionat d´Equips 

Europeu de les Regions celebrat a Turquia 

(Ankara) els dies 4 i 5 de juny del 2011 for-

mant part de la selecció catalana.

Marin va fer dos combats de repesca, 

el primer amb Bosnia Hercegovina que va 

guanyar per un punt, i el segon per aconse-

guir la medalla va ser contra l’equip francès. 
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Amb els resultat de les companyes de la se-

lecció només havia d’empatar i així ho va fer 

proclamant-se bronze. 

La selecció catalana estava integrada 

per Cristina Feo, Katya Barranco, Núria Marín 

i Marta Molina.

Promoció de la vela de 
l’escola Joan Sanpera i Torras
Un grups de 5è de primària de l’escola Joan 

Sanpera i Torras van participar en una sorti-

da de promoció de l’esport de la vela el 7 de 

juny al Port Olímpic de Barcelona.

Aquesta activitat anomenada “Bateig de 

vela” esta organitzada pel Centre Municipal 

de Vela, entitat amb molta experiència i de-

dicació a aquest esport.

Els alumnes van poder gaudir de dues 

hores de pràctica i navegació i van aprendre 

a conduir el timó de l’embarcació i el voca-

bulari bàsic així com els procediments de 

les maniobres principals.

Aquesta activitat va ser subvenciona-

da amb el transport per part del Patronat 

Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Les 

Franqueses del Vallès.

Sortida familiar de l’UC 
Les Franqueses a la Via Verda 
Girona-San Feliu “El Carrilet”
El diumenge dia 19 de juny la Unió Ciclista 

Les Franqueses – Bicicletes Segú, va organit-

zar una sortida familiar amb bicicleta a Giro-

na per seguir la Via Verda del Carrilet entre 

Girona i Sant Feliu de Guixols. 

Una trentena de persones, 8 dels quals 

eren nens més petits de 4 anys, es van 

apuntar a l’activitat. Aquest tram de la Via 

Verda té una distancia de 40 km, que es va 

fer amb una parada a Llagostera per esmor-

zar. Tothom va poder seguir el recorregut 

sense cap problema, que es va cloure, per 

completar d’allò més bé la jornada, amb un 

dinar a Sant Feliu de Guixols

Excel·lents resultats del Tir amb 
Arc Les Franques al X Campionat 
d’Espanya
Els components del Club de Tir amb Arc Les 

Franqueses van obtenir uns excel·lents re-

sultats al X Campionat d’Espanya d’Arc Tra-

dicional i VIII d’arc Nu, celebrat a Castejon de 

Sos, Osca el 4 i 5 de juny.

En categoria sènior femení arc nu, Pa-

qui Cabrera es va proclamar Campiona de 

Espanya. Per seva part, en la mateixa moda-

litat però en categoria masculina, Francisco 

Verdejo va aconseguir el bronze.En els dos 

casos van aconseguir les medalles de la mi-

llor manera, fent rècords d’Es-

panya. 

Els altres dos 

arquers del club, 

Àngel Galiano, 

va fer una me-

ritòria 5a pla-

ça i Ramón 

Pérez també 

va destacar 

amb la 9a po-

sició final en el 

que ha estat el 

seu primer campio-

nat d’Espanya.

L’AEH Les Franqueses 
guanya el Torneig Femení 
d’Handbol de Corró d’Avall
L’equip femení infantil de l’AEH Les Fran-

queses va guanyar el Torneig Interclubs 

Catalunya d’Handbol que es va disputar 

el 18 de juny al pavelló poliesportiu de les 

Franqueses. El conjunt local va superar en 

la final al CH Sant Quirze per un contun-

dent 25 a 9.

El resultat de les finals Torneig van ser 

els següents: setè i vuitè lloc entre Les Fran-

queses “2” i H Canovelles amb el resultat de 

8 a 30. Cinquè i sisè lloc entre H Polinyà 

davant H Cardedeu amb triomf de primer 

per 26 a 10 gols. Quart i tercer lloc entre St 

Joan Despí i h Mataró amb un resultat de 

21 a 11 gols.

El II Trofeu Karate No Kachi 
d’equips torna a ser un èxit
El dissabte 18 de juny es va fer el II Trofeu 

Karate No Kachi d’Equips amb la presència 

de 10 dels millors clubs de Catalunya i amb 

una participació de 220 competidors en 

modalitat tant de kata (forma) com kumite 

(combat). 

L’entitat de les Franqueses del Vallès No 

Kachi, amb un total d’11 pòdiums va ser el 

club més guardonat, seguit del club Sinhus 

de Tarragona. 

El club va destacar en les categories kata 

infantil, kata juvenil, kumite infantil, kumite 

juvenil femení, kumite junior masculí i kumi-

te sènior femení on van quedar campions 

seguit de tres segons llocs i un tercer.

JULIOL 2011
Activitats esportives d’estiu a les 
Franqueses amb uns 800 partici-

pants
El 4 de juliol van començar la ma-

joria de les activitats esportives 

d’estiu de les Franqueses que 

es van realitzar a la zona 

esportiva de Corró d’Avall 

i de Corró d’Amunt amb 

uns 800 participants 

aproximadament de to-

tes les modalitats.

Les activitats orga-

nitzades pel Patronat Mu-

nicipal d’Esports, amb la 

col·laboració en alguns casos 

d’entitats esportives del munici-

pi eren les següent: Curset intensiu de 

tennis, Curset de pàdel, Juliol Esportiu, 

Torneig de futbol 7, Campus de bàsquet 

(col·laboració), Campus d’handbol (col-

laboració), Campus de futbol del CF Les 

Franqueses (col·laboració).

La programació d’estiu que es va realit-

zar cobria diferents franges d’edat i d’horari, 

la qual cosa facilitava al màxim l’oferta als 

infants, joves i adults de les Franqueses del 

Vallès.

IX Campus de Bàsquet 
del CB Les Franqueses
El divendres 15 de juliol de 2011 va finalit-

zar la novena edició del Campus de Bàsquet 

del CB Les Franqueses amb la col·laboració 

del Patronat Municipal d’Esports amb una 

cinquantena nois i noies, bàsicament de Les 

Franqueses. Aquest any la principal novetat 

va ser que els jugadors van gaudir d’una set-

mana de matí.

La primera setmana, en horari de matí, 

va reunir un total de quaranta nois/es i les 

activitats es van desenvolupar entre la Zona 

esportiva de Corró d’Avall i Corró d’Amunt. 

Els participants van poder millorar els as-

pectes més tècnics i tàctics del joc a les 

dues primeres hores i la darrera hora es va 

combinar l’activitat física i un espai d’esbar-

jo a la piscina municipal. L’horari de matí va 

ser de 9h a 12:30h. 

Les dues setmanes de tarda, amb un 

nou horari, de 17h a 19:30h els practicants 

van seguir amb els seus plans de millora 

individual i a les darreres franges horàries 

es van combinar competicions individuals i 

col·lectives amb la piscina. 

La Granollers Cup 2011 
també llueix a les Franqueses
La XIII edició del Torneig Internacional Gra-

nollers Cup 2011 que es disputar del 29 de 

juny al 3 juliol a la capital vallesa-

na i també al nostre muni-

cipi va ser molt reeixida, 

tant esportivament 

com en l’aspecte or-

ganitzatiu.

Les pistes de la 

zona esportiva de 

Corró d’Avall van 

acollir partits des de 

dijous a dissabte de 

llocs tant diversos com Di-

namarca, Itàlia o Illes Feroe, a 

banda de diversos punts d’Espanya.

A les pistes de les Franqueses es 

van disputar gairebé un centenar de 

partits. El municipi també va aco-

llir, per dormir, alguns dels conjunts 

vinguts d’arreu. Unes 300 persones 

van utilitzar les escoles Guerau de Liost, 

Colors, Joan Sanpera i els instituts Lauro i El 

Til·ler per pernoctar.

El Torneig va comptar amb la presència 

de 220 equips de 17 països diferents i de 4 

continents.

Millores a la zona esportiva de 
Llerona i de Corró d’Amunt 
Seguint el programa de manteniment es-

tablert pel Patronat Municipal d’Esports de 

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i 

en la línia de millora continuada per poder 

donar un millor servei a tots els usuaris del 

Municipi, es van efectuar diverses actuaci-

ons a la zona esportiva de Llerona i la zona 

esportiva de Corró d’Amunt durant el mes 

de juliol.

A la nova zona esportiva de Llerona es va 

instal·lar un aparell de megafonia i dues tor-

res de so, d’aquesta manera queda coberta 

una de les mancances de la nova instal·lació 

i convertint-se en una de les instal·lacions 

més complertes de tot el municipi.

En la mateixa línia de millora a la nova 

zona esportiva de Corró d’Amunt, es va 

instal·lar un descalcificador d’aigua, 

per solucionar el problema de 

la calç i per altra banda te-

nint molt present el reduir 

al màxim consum sense 

deixar de donar un bon 

servei, s’han instal·lat uns 

focus de lets i baix con-

sum al bar/local social.

Open Juvenil 
Estiu 2011 del 

Club Tennis 
Els Gorchs
El diumenge 

17 de juliol es 

van disputar, a 

les instal·lacions 

del Club Tennis 

Els Gorchs, les finals 

de l’Open Juvenil d’Es-

tiu 2011 de la Federació Catalana de Tennis. 

Les finals van comptar amb la presèn-

cia de l’excampió de Rolland Garros i Open 

d’Austràlia, Andrés Gimeno. També van as-

sistir-hi l’alcalde de les Franqueses del Vallès 

Francesc Colomé, el regidor d’Esports, José 

Ramírez i el gerent del Patronat d’Esports, 

Josep Campaña.

L’alcalde i el regidor 
d’Esports reben 
els millors 
esportistes 
de les Fran-
queses 
L’alcalde de 

les Franque-

ses del Va-

llès, Francesc 

Colomé, i el 

regidor d’Es-

ports, José Ra-

mírez, van rebre 

els millors esportis-

tes de les Franqueses 

del Vallès de la temporada 

2010-2011 en un

acte molt emotiu organitzat pel Patro-

nat Municipal d’Esports a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament, el passat 28 de juliol. La sala es 

va omplir de joves esportistes de diferents 

disciplines (handbol, tir amb arc, karate, bàs-

quet i atletisme) així com també dels seus 

familiars i amics, que els van voler acompa-

nyar en un dia tan especial.

Tant per grups com individualment, els 

esportistes van ser cridats pel gerent del Pa-

tronat Municipal d’Esports, Josep Campaña, 

per pujar a la tarima de la sala de plens i 

saludar els regidors i l’alcalde presents, que 

atorgaven a tots ells un petit obsequi del 

Patronat. Després els esportistes signaven el 

llibre d’honor de l’esport de Les Franqueses i 

es feien una fotografia de grup. A l’acte tam-

bé hi van ser presents el regidor d’Urbanis-

me, Esteve Ribalta, i la regidora de Cultura, 

Rosa Maria Isidro.

Van rebre el reconeixement els següents 

equips i esportistes: 

Associació Esportiva Handbol Les Fran-

queses – PME, campionat de Catalunya en 

la seva categoria

Associació Esportiva Handbol Les Fran-

queses- PME, segona posició en la fase sec-

tor del Campionat d’Espanya

Núria Marín del CE Karate Nokachi, sots-

campionat de Catalunya i Espanya de kumi-

te, i bronze al campionat Europeu de regi-

ons per equips kumite

Marta de Sande del CE Karate Nokachi, 

campionat d’Espanya i de Catalunya de ku-

mite.

Rafa Migueles, Wiam Koubiss i Izan Sevi-

llano del CE Nokachi, campionat de 

Catalunya per equips de kata.

Elena de Sande, Cris-

tina Pérez i Andrea 

Lucero del CE 

Karate Nokachi, 

campionat de 

Catalunya per 

equips de 

kata.

Sergio Ama-

do, Sadok 

Moumni i Fer-

ran Burriel del 

CE Karate Nokac-

hi, campionat de 

Catalunya per equips 

de kata.

Paqui Cabrera Resina del 

Club de Tir amb Arc Les Franqueses, 

campionat d’Espanya i de Catalunya d’arc 

nu.

Francisco Verdejo Fernández del Club de 

Tir amb Arc Les Franqueses, campionat de 
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Catalunya i bronze en el campionat d’Espa-

nya d’arc nu.

Aleix Terrades Richart del Club de Tir amb 

Arc Les Franqueses, campionat de Catalunya.

Daniel Rubio Colmenero del Club de Tir 

amb Arc Les Franqueses, campionat de Ca-

talunya.

Toni Flores del Club A4 el km, sotscampio-

nat de Catalunya de mitja marató

Fernando Ramos, Jaume Aragonès, Xavi 

Roca, Javier Ramirez i Toni Flores del Club 

A4 el km, tercera posició en el campionat de 

Catalunya de mitja marató per equips

Sènior masculí del Club de Bàsquet Les 

Franqueses, ascens a Segona Catalana

Amateur femení CE Llerona, ascens a Pri-

mera Divisió Catalana

Domini del Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses al Campionat de Catalu-
nya d’aire lliure
El 24 de juliol passat es va celebrar a Escla-

nyà, Girona situada, el LXII Campionat de 

Catalunya i IV Tirada de Lliga Catalana a l’Ai-

re lliure de Tir amb Arc.

Durant la jornada, es van concentrar un 

total de 127 arquers de totes les categori-

es i modalitats, en les recents inaugurades 

instal·lacions del club. 

Culminant una temporada plena d’èxits, 

el medaller del Club de Tir amb Arc Les Fran-

queses s’ha incrementat amb un total de 19 

podis, 17 dels quals dintre de Catalunya, set 

medalles en el LXII Campionat de Catalunya, 

10 medalles a la Lliga Catalana d’Aire Lliure, i 

2 en el Campionat d’Espanya Absolut.

IV Torneig d’Estiu de 
Futbol-7 organitzat pel PME
El divendres 29 de juliol va tenir lloc al Camp 

de Futbol Municipal de la Zona Esportiva de 

Corró d’Avall la final del IV Torneig d’Estiu de 

Futbol-7 organitzat pel Patronat Municipal 

d’Esports. 

La Jornada es va iniciar amb la disputa 

del 3r i 4rt lloc entre els equips Dream Team 

i el Fed. Senegalaigs, que va guanyar aquest 

darrer per 3 gols a 4.

La gran final del IV Torneig d’Estiu de 

Futbol-7 entre els equips Barnizados Serra-

no i el New Picasso, va ser molt favorable a 

Barnizados Serrado, que es va imposar per 

8 gols a 1. 

AGOST 2011
Treballs de millora al camp 
de futbol de Corró d’Avall
Seguint el programa de Manteniment esta-

blert pel Patronat Municipal d’Esports de les 

Franqueses del Vallès i en la línia de millora 

contínua per poder donar un millor servei 

a tots els usuaris del municipi al mes 

d’agost es van fer diversos treballs 

al camp de futbol de Corró d’Avall.

A la nova Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Avall i més 

concretament al Camp de Fut-

bol Municipal, la nova Gerència 

del Patronat Municipal d’Esports 

va detectar mancances per al bon 

funcionament de la instal·lació, per 

la qual cosa s’han realitzat les següents 

tasques de manteniment: 

• Neteja de la Canal perimetral del camp 

que recull les aigües del camp. Amb mo-

tiu de l’elevat ús, aquests canals estaven 

plens de cautxú i no deixava realitzar la 

seva funció de recollida d’aigües. La inter-

venció evita que hi hagi basals o zones del 

camp o s’acumuli l’aigua i així garantir el 

correcte estat de la gespa pels esportistes 

que en fan ús. 

• Neteja de la Canal de la Zona enjardinada 

del camp que recull principalment les ai-

gües de les pluges i evitar que des de la 

zona enjardinada puguin arribar al camp 

terres o restes vegetals. 

• Reparació de la Xarxa perimetral del camp 

ubicada als fons de les porteries. S’havien 

detectat algunes deficiències i d’aquesta 

manera s’evita que les pilotes surtin de la 

instal·lació i sobretot es garanteix la segu-

retat pels usuaris de les pistes de pàdel i 

dels vehicles de l’aparcament públic de la 

instal·lació. 

• Reparació i substitució dels panys de les por-

tes dels vestidors que a conseqüència de 

l’ús pel gran volum d’usuaris que circulen 

per la instal·lació era necessari millorar-los. 

Els panys s’han substituït per uns de nous

SETEMBRE 2011
Balanç positiu del 3x3 de bàsquet 
a la rambla de la ctra. de Ribes
El dissabte 17 de setembre al matí va tenir 

lloc a la rambla de la carretera de Ribes el 

3x3 de bàsquet organit-

zat pel CB Les Fran-

queses amb la 

col·laboració 

del PME amb 

motiu de la 

Festa Major 

de Corró 

d’Avall.

La inicia-

tiva va comp-

tar amb la par-

ticipació d’unes 40 

persones. Tot i no tenir 

l’èxit d’altres edicions pel que fa al nombre 

de jugadors i jugadores, ja que al pavelló po-

liesportiu s’apunten més participants, des 

de l’organització es va fer un balanç positiu 

pel que fa al compromís dels col·laboradors, 

entrenadors i monitors de bàsquet així com 

pel desenvolupament del torneig. 

Tanmateix, es preveu que amb vistes a 

la propera edició es tornarà a fer l’activitat 

en el pavelló poliesportiu, ja que hi ha molta 

més participació. 

30 parelles al I Campionat de Pàdel 
de la Festa Major de Corró d’Avall
El dissabte 17 de setembre el Patronat Mu-

nicipal d’Esports i l’Escola de Tennis – Pàdel 

Jordi Plana van organitzar el 1r. Campionat 

de Pàdel de la Festa Major de Corró d’Avall 

amb una participació de 30 parelles. 

Aquesta activitat esportiva estava em-

marcada dins del programa d’enguany de 

la Festa Major. El campionat es va disputar 

a les pistes municipals de pàdel de Corró 

d’Avall a partir de les quatre de la tarda. La 

final es va jugar a les set del vespre.

L’entrega de premis va ser presidida per 

l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colo-

mé, el director-gerent del Patronat Muni-

cipal d’Esports, Josep Campaña, i per Jordi 

Plana, director de l’Escola de Tennis-Pàdel.

La Festa de la Bicicleta Urbana 2011 
reuneix més de 300 ciclistes
El diumenge 18 de setembre, dins els actes 

de la Festa Major de Corró d’Avall i coincidint 

amb la setmana de la Mobilitat Sostenible i 

Segura, es va celebrar la Festa de la Bicicleta 

Urbana 2011 que va comptar amb més de 

300 participants que van gaudir d’un circuit 

urbà d’uns 12 km aproximadament.

La sortida, que va ser donada per l’alcal-

de de les Franqueses, Francesc Colomé i la 

regidora d’Obres i Serveis, Vanessa García, es 

va fer des de la zona esportiva municipal de 

Corró d’Avall, punt en el qual també acaba-

va el recorregut.

El circuit d’aquesta edició va passar per 

Bellavista, Corró d’Avall i Llerona. A l’arribada 

tots els participants van rebre diferents ob-

sequis commemoratiu de la setmana de la 

Mobilitat Sostenible i Segura. A més a més 

van poder gaudir d’un circuit on tot aquell 

qui volgués podia provar les bicicletes elèc-

triques de l’Ajuntament de Les Franqueses 

i prendre part en les altres activitats que 

també s’havien programat a la zona d’apar-

cament. 

Homologació oficial del camp 
exterior del Club de Tir amb Arc 
Les Franqueses
Coincidint amb la tirada 

social de Festa Major 

de Corró d’Avall, 

que es va rea-

litzar el 18 de 

setembre, es 

va lliurar a 

l’Ajuntament 

de les Fran-

queses l’ho-

mologació ofici-

al de la instal·lació 

exterior del club. La 

legalització de seguretat, 

que atorga la Federació Espanyola i la Guàr-

dia Civil, és la segona que disposa el club, 

ja que també té l’homologació de la galeria 

interior des del mes de maig del 2010.

Amb aquestes homologacions, el Club 

de Tir amb Arc Les Franqueses, que es troba 

situat a la nau número 6 a l’antiga zona dels 

militars de Corró d’Avall, es converteix en un 

referent a Catalunya i a Espanya.

Les homologacions garanteixen que to-

tes les activitats que es realitzen en aquests 

espais gaudeixen de les mesures i normes 

de seguretat adients. Per tant, els col·legis, 

instituts, campus, campaments d’estiu i al-

tres activitats que s’organitzin es desenvo-

luparan seguint les normes de seguretat 

necessàries.

IV Torneig d’handbol 
Festa Major Joan Sanpera
El dissabte 17 de setembre es va celebrar al 

pavelló municipal d’esports de les Franque-

ses, en el marc de la Festa Major de Corró 

d’Avall, la quarta edició del torneig d’hand-

bol Joan Sanpera que va aplegar totes les 

categories de base d’handbol del Patronat 

Municipal d’Esports i tots els equips del club 

AEH Les Franqueses.

El format del torneig va consistir 

en disputar un partit amistós da-

vant un rival d’un altre club de 

Catalunya.  La matinal de par-

tits es va cloure amb els juga-

dors i jugadores mes petits de 

la casa. Jugant el benjamins 

masculins A i B davant l’Alpe la 

Llagosta, l’aleví masculí davant 

l’Alpe la Llagosta i l’aleví femení 

que va jugar davant el BCN-Sants.  

Un cop finalitzats tots els partits 

es va procedir a l’entrega de premis. L’al-

calde del municipi, Francesc Colomé, va 

lliurar les copes als jugadors i als equips que 

van aconseguir guanyar el partit, sotscam-

pions, màxim golejador del partit, millor 

porter del partit, regularitat del partit, gesta 

esportiva del partit, millor jugador local del 

partit, millor Fair Play del partit. 

Treballs de manteniment als 
camps de futbol de Bellavista, 
Corró d’Amunt i Llerona 
Seguint el programa de Manteniment es-

tablert pel Patronat Municipal d’Esports es 

van realitzar millores als diferents camps de 

futbol de gespa artificial del municipi: camp 

de futbol de Corró d’Amunt, camp de futbol 

de Bellavista i camp de Futbol de la Zona 

Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment pròpies 

abans de començar la temporada esportiva 

que s’han fet són les següents:

- Verificació de les juntes d’unió i reparació 

dels possibles desperfectes.

- Recebat de cautxú dels punts de penal i 

corners.

- Neteja de la contaminació de la superficial 

del terreny de joc, amb maquinaria espe-

cialitzada.

- Treball d’adaptació del terreny de joc per 

recuperar les característiques biodinàmi-

ques del mateix.

- Pentinat amb estora de la superfície de joc 

i introduir el cautxú superficial.

- Tractament preventiu i desherbat químic si 

fos necessari amb herbicida exfoliant. 

150 participants a la IX Pedalada de 
BTT “Els Perduts” de Corró d’Amunt
La IV Pedalada de BTT “Els Perduts” de Corró 

d’Amunt que es va fer el diumenge 25 de 

setembre va reunir 150 participants. La pro-

va, que organitza el Club Ciclista de Corró 

d’Amunt amb la col·laboració del Patronat 

Municipal d’Esports, va satisfer molt els ci-

clistes, tot i que en algun tram va fer honor 

al seu nom i alguns corredors van desviar-se 

del recorregut momentàniament.

Com en anteriors edicions, es va fer un 

circuit llar de 40 km i un altre curt de 20 km. 

El recorregut va passar per Corró d’Amunt, 
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Marata, Llerona, Corró d’Avall i la Garriga. 

A banda dels avituallaments, tots els parti-

cipants van rebre una samarreta d’obsequi 

i també van poder esmorzar botifarra amb 

beguda.

Recepció al femení del CE Llerona 
a l’Ajuntament pel seu ascens 
El 27 de setembre va tenir lloc a la Sala de 

Plens de l’Ajuntament de les Franqueses una 

recepció oficial a l’equip amateur femení del 

CE Llerona per l’ascens de categoria aconse-

guit la passada temporada. El conjunt, entre-

nat per Albert Medall, ha pujat la temporada 

2010/2011 a la Primera Divisió Catalana. 

La recepció va comptar amb la presèn-

cia de l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor 

d’Esports, José Ramírez, els també regidors 

de l’equip de govern Rosa Maria Pruna, Rosa 

Maria Isidro i Vanessa García, així com el pre-

sident del CE Llerona, Jaume Viñas, acom-

panyat de les integrants i tècnics de l’equip 

i una representació del club lleroní, amb el 

directiu Josep Bufí.  

Es va lliurar una placa commemorativa 

d’aquest ascens que van recollir la capitana 

de l’equip, Almudena Navarro, l’entrenador, 

Alber Medall i el president del club, Jaume 

Viñas, un obsequi de record i es va signar al 

llibre d’honor d’esport del municipi.

L’acte va finalitzar amb una fotografia de 

record de tots els components a la sala de 

plens i a les escales del vestíbol del consis-

tori i amb un petit refrigeri.

Quatre categories al 
1r Campionat de Tie-breaks 
Coincidint amb la Festa Major de Corró 

d’Avall, el dissabte 17 de setembre es va 

disputar el 1r Campionat de Tie-breaks amb 

quatre categories en competició a les pistes 

municipals de tennis.

El Campionat estava organitzat pel 

Patronat Municipal d’Esports i l’Escola de 

Tennis-Pàdel Jordi Plana i va reunir quatre 

categories: adults, minitennis, iniciació, per-

feccionament i competició. 

El Bellavista Milán guanya 
el I Torneig de Futbol “Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses” 
CF Bellavista Milán es va proclamar el 8 de 

setembre guanyador del I Torneig de Futbol 

“Trofeu Ajuntament de les Franqueses” en 

vèncer al CE Llerona a la final per 2 gols a 

0. En el partit pel tercer i quart lloc el CF Les 

Franqueses va derrotar l’US Corró d’Amunt 

per 4 gols 0.

Els partits, que es van jugar els dies 7 i 8 

de setembre, van comptar amb la presència 

dels quatre equips representatius més im-

portants dels quatre pobles de municipi de 

les Franqueses que tenen equips de futbol.

Aquesta iniciativa de l’Ajuntament, que 

va decidir crear el torneig després que la 

comissió organitzadora del Trofeu Sergi Bar-

juan de futbol anunciés que aquest any no 

es disputaria, ha estat molt ben valorada per 

les entitats. 

L’organització, a banda de la col-

laboració dels quatre conjunts, ha anat a 

càrrec del Patronat Municipal d’Esports i del 

Club Esportiu Llerona. L’equip coorganitza-

dor anirà variant en cada edició.

Un cop va finalitzar el torneig es va pro-

cedir a lliurar el trofeu i els vals en material 

esportiu pels quatre equips participants. El 

guanyador del torneig va rebre un premi 

en material esportiu de 800 euros, el segon 

classificat 600 euros, el tercer classificat 400 

euros i el quart classificat 200 euros. 

El lliurament de premis va anar a càr-

rec de l’alcalde de les Franqueses, Francesc 

Colomé,que va lliurar el Trofeu de campió 

i el val del primer premi al Bellavista, el re-

gidor d’Esports, José Ramírez, que va lliurar 

el segon premi al CE Llerona i el regidor de 

Serveis Centrals, Hisenda i Participació, Àn-

gel Profitós, que va lliurar el 3r i 4t premi al 

CF Les Franqueses i el CE Llerona. També 

va assistir al torneig el regidor de Seguretat 

Ciutadana, Josep Randos.

OCTUBRE 2011
Les Franqueses forma part de 
la junta del Consell Esportiu del VO
El municipi de les Franqueses del Vallès for-

ma per als propers quatre anys de la junta 

directiva del Consell Esportiu del Vallès Ori-

ental. Així, l’assemblea extraordinària del mes 

d’octubre va escollir la nova junta, que estarà 

presidida per l’alcalde de Mollet, Josep Mon-

ràs, que repeteix en el càrrec en ser reelegit.

Durant els dos primers anys, el vicepre-

sident serà el senyor Sebastià Borrell, del 

Balonmano La Roca i el tresorer, el regidor 

d’Esports de les Franqueses del Vallès, el se-

nyor José Ramírez. Els darrers dos anys s’in-

tercanviaran els càrrecs i José Ramírez serà 

el vicepresident del Consell Esportiu del 

Vallès Oriental. 

La junta del Consell està formada pels 

ajuntaments de les Franqueses, Granollers, 

Mollet, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. 

També formen part de la junta l’IES Carles 

Vallbona, el col·legi Mestres Montaña i l’IES 

Blancafort de la Garriga, així com també la 

junta del Balonmano la Roca, els Escacs Mo-

llet, el Tennis Taula Parets, la Federació Ca-

talana de Balonmano i un representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Més de 60 persones inicien 
el programa entrena la Mitja 2012 
a les Franqueses
Un total de 42 persones en horari de vespre 

i 12 en horari de matí van començar el 10 

d’octubre el programa Entrena la Mitja 2012 

a les Franqueses del Vallès organitzat pel Pa-

tronat Municipal d’Esports i el club A 4 el km 

amb la col·laboració de l’Associació Esporti-

va la Mitja que s’adreça a qui es vulgui pre-

parar adequadament per fer la mitja marató 

Granollers-les Franqueses-la Garriga.

El primer entrenament i presentació del 

programa, que es va fer al Complex Esportiu 

Municipal amb una cinquantena d’assis-

tents, va comptar amb la presència de l’al-

calde de les Franqueses, Francesc Colomé, 

el president del club A 4 el Km, Jaume Ara-

gones, Toni Cornellas, president i Joan Villu-

endas, de l’AE La Mitja i diversos monitors 

que participen en el programa. 

Cal destacar, a més, la presència de l’at-

leta d’èlit Pepe Rios, que té el rècord de Ca-

talunya de 5.000 m., 10.000 i de marató i ha 

pres part en tres Jocs Olímpics i tres Mundi-

als en l’especialitat de marató.

Nuria Marín, del CE No Kachi, 
medalla al campionat d’Europa 
de Goju Ryu
Nuria Marín, del Club Esportiu No Kachi 

de les Franqueses del Vallès, va aconseguir 

dues medalles al campionat d’Europa de 

Goju Ryu que es va celebrar els dies 1 i 2 

d’octubre a l’Hospitalet com a integrant de 

la selecció espanyola en l’anomenat Estil.

En la jornada de dissabte Marin va que-

dar 3era. per equips en modalitat kumite i 

el diumenge en modalitat individual kumi-

te categproa 68 kg també es va emportar 

la medalla de bronze representant l’equip 

d’Espanya guanyant tres dels quatre com-

bats que va fer.

El mateix cap de setmana l’entrenadora 

Montse Marín va estar a Madrid al programa 

de dona i karate seleccionada per la Fede-

ració Espanyola. Igualment, s’ha de desta-

car que una temporada més Agustí Núñez, 

del Club Esportiu No Kachi, continua com 

a seleccionador català de la modalitat pre-

kumite. Una bona mostra del treball que 

continua fent el CE No Kachi.

Millores a les instal·lacions 
esportives de Llerona, Corró 
d’Amunt, Corró d’Avall i Bellavista
Durant el mes d’octubre el Patronat Munici-

pal d’Esports ha realitzat millores als camps 

de futbol de Corró d’Amunt i Corró d’Avall, al 

pavelló poliesportiu, a les pistes de Petanca 

del Casal d’Avis de Bellavista i a les pistes de 

tennis de Llerona.

Les millores que s’han fet van ser les 

següents:

- Camp de Futbol de Corró 

d’Amunt i Camp de Futbol 

de Corró d’Avall: Subs-

titució i instal·lació de 

noves xarxes per a les 

porteries de Futbol-7

- Pavelló Poliesportiu 

de Corró d’Avall: Repa-

ració de la Font d’aigua 

i instal·lació de dues pla-

taformes de seguretat per 

poder obrir les finestres del 

pavelló.

- Casal d’Avis de Bellavista (Pistes de 

Petanca): protecció de les fustes amb una 

goma de plàstic per tal de reduir el soroll 

de les boles de petanca en impactar amb 

les fustes.

- Pistes de tennis de Llerona: Poda d’herbes 

de les pistes, substitució de les xarxa de les 

pistes, repàs de les línies de les pistes i repàs 

de pintura dels murs interiors de les pistes.

En aquesta instal·lació s’ha fet una mi-

llora integral perquè a partir d’ara tothom 

pugui jugar a tennis a Llerona

El conseller Felip Puig gaudeix 
d’una gran matinal de petanca 
a Corró d’Amunt
El dissabte 2 d’octubre el conseller d’Interior 

de la Generalitat, Felip Puig, va ser a Corró 

d’Amunt per participar en una trobada de 

petanca organitzada pel Club Petanca Corró 

d’Amunt i el Patronat Municipal d’Esports. Al 

costat de l’alcalde de les Franqueses, Fran-

cesc Colomé i del regidor d’Esports, José Ra-

mírez, amb els quals es va enfrontar en una 

de les partides, el conseller va gaudir d’una 

matinal distesa i amb un gran 

ambient per part de 

tots els jugadors.

El conseller 

va ser rebut a 

les pistes mu-

nicipals de 

petanca de la 

zona espor-

tiva de Corró 

d’Amunt per 

l’alcalde Colo-

mé, que va pre-

sentar-li al regidor 

d’Esports, José Ramírez, 

al president del Club Petanca 

Corró d’Amunt, Josep Mauri, al president del 

Club Petanca Bellavista, José Gallardo i a di-

versos components del club i veïns i veïnes 

de Corró d’Amunt que es van a costar a salu-

dar Felip Puig. També va assistir a la matinal 

de petanca l’alcalde de l’Ametlla del Vallès, 

Andreu González i, ja amb les partides co-

mençades, la regidora de Serveis Munici-

pals de les Franqueses, Vanessa García.

El Club de Petanca Corró d’Amunt va 

convidar a participar a la matinal a l’altra en-

titat del municipi, el Club Petanca Bellavista, 

representat per alguns dels seus compo-

nents i al Club Petanca Canovelles.

Durant el descans per esmorzar que es 

va fer, l’alcalde va lliurar al conseller una re-

producció de la façana de l’Ajuntament, el 

mateix obsequi que també va rebre el pre-

sident del Club Petanca de Corró d’Amunt 

que havia organitzat la matinal. Felip Puig 

també va rebre un record de part de la Po-

licia Local de les Franqueses, un arxivador 

pen driveen amb la forma de l’escut de la 

policia del municipi. 

El Club Petanca Corró d’Amunt també 

va obsequiar al conseller amb una samarre-

ta de l’entitat, que li va lliurar Lourdes Díaz, 

membre de la directiva de l’entitat. A més, 

el club també havia fet una samarreta del 

CP Corró d’Amunt amb el nom del conseller 

perquè la signés. 

Èxit del I Torneig amateur de 
pàdel a Corró d’Amunt Tardor 2011
Amb una participació de 128 inscrits a mit-

jans d’octubre es va celebrar el I Torneig 

amateur de pàdel a Corro d’Amunt que ha 

estat tot un èxit en la seva primera edició. 

El campionat organitzat per 100x100 Pàdel 

amb la col·laboració del Patronat Municipal 

d’Esports es va disputar en les 2 pistes de les 

instal·lacions de Corró d’Amunt, on es van 

jugar 64 partits.

Van prendre part esportistes de dife-

rents punts del Vallès Oriental, destacant 

en aquesta primera edició el bon nivell de 

joc que han demostrat tots els participants 

de les 4 categories: masculí A, masculí B, 

femení i mixta, oferint-nos un molt bon es-

pectacle durant el cap de setmana, dies de 

semifinals i finals.

El lliurament de trofeus al final del cam-

pionat va comptar amb la presència del 

regidor d’Esports, José Ramírez, juntament 

amb els organitzadors del torneig,. Acabada 

l’entrega es va fer un petit refrigeri d’agraï-

ment a tots els participants i acompanyants 

que estaven presents a l’acte. 
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AE Fondistes Bellavista
El passat dia 13 de Juny a les 9 del mati , es va donar la sortida de 

la XXIV CURSA BELLAVISTA 2010. Va ser un dia esplèndid per córrer 

amb la participació de 700 corredors, els quals van mostrar la seva 

satisfacció per com va funcionar l’ organització de la cursa. Cada any 

s’intenta millorar, cosa que cada cop és més difícil pels qui organit-

zen curses en les diverses localitats de Catalunya. De totes maneres 

ho continuarem intentant.

La nostra cursa és mixta, amb un 70% i 30% asfalt i bosc, que és 

la zona més maca. En l’edició d’engany els 700 corredors van rebre 

d’obsequi una bossa per portar-ho tot, una ronyonera, una gorra, un 

clauer, etc., una samarreta tècnica i una altra de cotó, conjuntament 

amb un entrepà i begudes. Es van repartir 3.300 ampolles d’ aigua, 

250 litres de coca-cola, 40 litres de vi i 850 entrepans.

Ja estem treballant perquè la propera edició ens surti igual que 

aquesta i si pot ser millorar-la en tot el que puguem. Bé us animo a 

córrer per fer salut i amics i gràcies als qui veu participar i us esperem 

el proper any.

També hem de tenir un record i donar les gracies a tots els vo-

luntaris que en nostre cas van ser 70, sense ells no es podria haver 

organitzat aquests esdeveniment.

ENTITATS 
ESPORTIVES

Club Esportiu Karate 
No Kachi Les Franqueses
Gran temporada per aquest club de karate de Les Franqueses del 

Vallès. Un club amb 8 anys i ja ha destacat en les competicions tant 

a nivell regional com a nacional i fins i tot internacional. Aquest any 

han fet més de 90 pòdiums dels que s’ha de nombrar els ors acon-

seguits als campionats de Catalunya en categories aleví, infantil, ju-

venil, cadet, junior, sub21 i sènior. 

Adelaida Perez, Nuria Marín, Marta de Sande, Nermin Koubiss, 

Raul Diaz, Izan Sevillano, Roger Burriel, Ivan Diaz, Elena de Sande, 

Wiam Koubiss, Andrea Lucero y Rafa Migueles. També destacar als 

NOKACHIS que formen part de la selecció Catalana, els mencionats 

anteriormente més Sergio Amado, Sadok Moumni, Jana Mora y Fer-

ran Burriel tots ells a les ordres de Montse Marín i Agustí Nuñez que 

estan treballant molt dur com entrenadors perquè aquests nois pu-

guin adquirir els objectius fixats.

Agustí aquesta temporada ha estat seleccionador Català de la 

categoria Pre-Kumite (combat en edats de 10 i 11 anys). No Kachi 

també ha assolit Or al campionat de Catalunya de Clubs en totes les 

categories presentades. Destacar a Marta de Sande pel seu Or en el 

campionat d’Espanya en categoria kumite -48kg i la participació a la 

pre-selecció Nacional per el campionat de Món. Destacar també a 

Nuria Marín per la plata al Nacional de equips Kumite i el bronze al 

Europeu de Regions. 

També hem de mencionar el 2on. Trofeu No Kachi que va regis-

trar una participació de més de 300 competidors vinguts d’arreu de 

Catalunya. Felicitar a tots els components del NO KACHI per el seu 

esperit treballador.

Club 
Esportiu Llerona
La temporada 2010-11 a Llerona es va concloure amb un gust agre-

dolç, una valoració molt positiva en l’àmbit social, on el club ha cres-

cut de forma sostinguda però imparable i més irregular en l’àmbit 

esportiu on s’han conjugat grans alegries amb alguna decepció 

important.

El futbol base del club es va anar consolidant amb més equips 

i una estructura molt més sòlida. Es van conformar 2 grups d’Escola 

que van servir per iniciar als integrants més joves del Club en l’esport. 

També es van consolidar els 2 prebenjamins, i precisament una 

de les alegries més importants ens la va donar el prebenjamí B, fla-

mant guanyador de la lliga del CEVO desplegant a part d’un joc fora 

del comú, una unió i una harmonia que van més enllà de qualsevol 

èxit que es pogués aconseguir.

Els dos benjamins i els dos alevins van fer temporades molt me-

ritòries ja que molts d’ells eren grups pràcticament nous que es van 

anar conjuntant a mida que avançava l’any i que van acabar sent 

equips molt dignes de veure.

L’infantil tot i tenir un any difícil també va esdevenir un grup amb 

moltes ganes de créixer.

Els Cadets van tenir temporades molt complicades, l’A tot i fer de 

la mà de Rubén Aguilera una segona volta espectacular va acabar 

perdent la categoria en l’última jornada i el B va tenir una tempora-

da irregular combinant actuacions molt meritòries amb d’altres que 

ho foren menys.

I els juvenils que es van ampliar a dos, també van anar de menys 

a més en una temporada on per fi el Juvenil A del club, després 

d’anys de decepcions va fer una temporada positiva i plena de vic-

tòries sobretot en una segona volta molt brillant.

En els Amateurs, una de freda i una de calenta. Mentre el 1er 

Equip Masculí acabava perdent la categoria després d’una tempora-

da molt irregular i plena d’entrebancs i mala fortuna, l’equip Femení 

passava a l’història del club en ser el 1er en pujar de categoria i jugar 

a 1era Divisió Catalana.

Al final però, com sempre al CE Llerona, el més important és que 

el bon ambient, el seny i la tranquil·litat van ser els protagonistes 

durant tota la temporada seguint així les arrels d’aquest club que 

sempre s’ha caracteritzat per cuidar amb els valors de l’esport i les 

persones que n’hi formen part.
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- Fomentar un punt de trobada amb altres col·lectius i persones 

immigrants del mateix o diferents països afavorint el contacte i la 

integració entre les persones nouvingudes i els ja residents.

- Promoure la cultura de l’esport com a eina de convivència.

Una de les primeres activitats que ha organitzat l’entitat ha estat 

el 1r. Torneig Solidari de Futbol Vila de les Franqueses durant tot el 

mes de juliol d’aquest any. En total hi van participar 10 equips el que 

va suposar que un número considerable de joves immigrants proce-

dents de diferents països com el Senegal i Gàmbia van participar del 

campionat amb l’objectiu de practicar l’esport i afavorir mitjançant la 

pràctica esportiva a la integració en la nostra comunitat i municipi. 

Igualment moltes famílies van trobar un punt de trobada amb 

altres col·lectius i persones immigrants del mateix o diferent països 

afavorint el contacte i la integració entre les persones nouvingudes 

i els ja residents. Els guanyadors del campionat van ser els joves in-

tegrants de l’equip Sots 21 de Granollers i els finalistes l’equip A de 

l’Associació Esportiva d’Immigrants de Vallès Oriental.

Aquest torneig forma part d’un projecte d’esport i convivència 

que es tancarà a final d’aquest any amb una la jornada “I Jornada de 

sensibilització per a l’esport i la convivència de Les Franqueses del 

Vallès”. 

Si esteu interessant en formar part de la nostra associació i col-

laborar amb nosaltres podeu trobar-nos tots els tercer dissabtes 

de mes de les 16 a les 20 h a l’Hotel d’Entitats del camp de futbol 

municipal de Corró d’Avall o mitjançant el correu electrònic fossar@

hotmail.es

Associació Esportiva Lauro, 
dijous esportius a l’institut
L’Associació Esportiva Lauro té com a objectiu potenciar i dinamitzar 

la pràctica de l’activitat física entre els alumnes de l’institut Lauro, 

sobretot des de la vesant recreativa, intentant potenciar els valors 

de l’esportivitat i el respecte pels companys.

El curs 2010-2011 en el marc dels “dijous esportius” es van fer tot 

un seguit de sessions on la participació voluntària de l’alumnat va 

superar totes les previsions possibles.

Es vàren alternar continguts de balls com la batuka, la salsa i la 

capoeira, amb sessions d’esports, com el bàsquet, futbol 7, handbol, 

esports de raqueta i sessions recreatives de diferents tipus de jocs 

sempre relacionats en l’àmbit de l’activitat física. 

És important la tasca que fan els dinamitzadors –alumnes del 

propi centre de batxillerat i cicles- per tal de donar a conèixer i orga-

nitzar “els dijous esportius”, i aconseguir que els migdies de cada dos 

dijous, l’alumnat del Lauro tingui coneixement de l’activitat que es 

desenvoluparà en la data prevista.  

Aquest curs, s’han fet sessions de “multiactivitats recreatives”, 

salsa, bàsquet i handbol, a on han participat més d’un centenar 

d’alumnes. 

El dijous 15 de dessembre de 2011, com a sessió de cloenda del 

primer trimestre, amb col·laboració amb la Fundació de la Marató 

de TV3, es farà un campionat de futbol sala. Cada equip farà una 

aportació voluntària d’inscripció que es destinarà en la seva totalitat 

a la fundació que aquest any es dedica a La regeneració i trasplan-

tamentd’òrgans i teixits.

Les Franqueses del Vallès

TROBADA DE FUTBOL SALA PER LA MARATÓ DE TV3

15/12/2011

Trobada de partits de futbol sala dels alumnes de l’Institut per ad-

herir-se a la lluita per la regeneració i els trasplantaments d’òrgans 

i teixits.

Organitza: Institut Lauro Lloc: Institut Lauro

 (http://www.tv3.cat/marato/activitats/vallesoriental)

Tanmateix, l’institut organitzarà per aquesta data activitats no 

només d’activitat física, sinó d’altres assignatures, relacionades amb 

el tema d’enguany de la Marató de TV3.

Josep Anton Ferrer. Paton 

Associació 
Esportiva Ramassà
L’Associació Esportiva Ramassà segueix marcada any darrera any pel 

bon ambient de germanor entre els jugadors de l’equip de futbol, la 

seva Junta directiva i els aficionats i companys que l’envolten. 

La seva filosofia com a Penya marca molt clarament els objectius 

del club a la Quarta Territorial, sense posar-se altres fites que seguir 

competint amb els clubs propers de la comarca i donant guerra es-

portivament parlant.

Aquesta temporada la penya ha fet un relleu generacional im-

portant amb la incorporació de gent jove, que doni continuïtat als 

36 anys d’història de l’AE Ramassà, amb això i un camp -el de Lle-

rona- amb unes magnifiques instal·lacions, mantenen l’esperit de 

continuar jugant i sobretot, Disfrutar del Futbol!

Associació Esportiva 
d’immigrants del Vallès Oriental
L’Associació Esportiva d’Inmigrants del Vallès Oriental de Catalunya 

és una nova entitat de les Franqueses del Vallès que s’ha constituït 

enguany, el 2011. Aquesta entitat està integrada com a secció es-

portiva a l’Associació d’Ajuda a d’Immigrant de Catalunya.

L’Aassociació d’Ajuda a l’Inmigrant de Catalunya es va crear a 

l’any 2009 amb l’objectiu de donar suport a les persones immigrants 

a Catalunya tant en matèria legal com en informació de recursos 

socials així com l’objectiu de col·laborar amb OnGs i en projectes de 

suport a l’Àfrica (bàsicament). Donat el nombrós col·lectiu de joves 

de l’Associació que tenien interès amb temes esportius es va decidir 

des de l’entitat crear una secció esportiva la qual es va constituir 

formalment al febrer d’aquest any amb seu social a les Franqueses 

del Vallès sent l’actual president en Fossar Souane.

La nostra entitat neix doncs amb la voluntat de treballar els se-

güents objectius:

- Difondre i sensibilitzar en les bones pràctiques a l’àmbit esportiu 

(esportivitat, joc net, convivència, tolerància...).

- Afavorir mitjançant la pràctica esportiva la integració en la nostra 

comunitat i municipi d’aquests joves.

Club 
d’Atletisme a4elkm
El Club d’Atletisme a4elkm és una entitat dedicada fonamentalment 

a l’atletisme popular. En aquest sentit els nostres atletes participen 

pràcticament cada cap de setmana en les diverses curses populars 

que se celebren a Catalunya i fins i tot a fora de Catalunya, com és 

el cas de la multitudinària Behobia - San Sebastiàn, que aglutina 

20.000 corredors, 3000 dels quals catalans. A la temporada 2010-

2011 l’èxit més significatiu ha estat la tercera posició al Campionat 

de Catalunya de Mitja Marató a Terrassa destacant també els podis 

en la classificació per equips de les mitges maratons per relleus de 

Granollers o Marató. A nivell individual, hi ha atletes del club que 

han estat als primers llocs de moltes de les curses que han partici-

pat, destacant el nou rècord del club de marató del club assolit per 

Toni Flores amb 2h34’39’’ a la marató de Barcelona.

Com cada any La Mitja marató Granollers - Les Franqueses - La 

Garriga ha estat la prova on més atletes del club han participat el 

2011 i a on, en aquesta edició, el club ha col·laborat molt activament 

en el programa d’entrenaments de la mitja a Les Franqueses i que ha 

tingut gran acceptació i èxit. Per l’edició del 2012, el programa con-

tinua amb la col·laboració tècnica del club. També s’ha organitzat 

una nova edició del Critèrium 1000m, una prova no oficial de 1000m 

en pista per tal de donar l’oportunitat als atletes popular de gaudir 

també per un dia d’una prova en pista.

El nostre club ha participat activament en iniciatives solidàries 

amb un equip de l’a4elkm i diversos atletes del club en altres equips 

a la Trailwalker 2011, una cursa de 100km per la muntanya on tots 

els equips es comprometen a buscar donacions de com a mínim 

1500€ per eradicar la pobresa al tercer món.

El Club d’Atletisme a4elkm està obert a qualsevol persona que 

tingui ganes de practicar l’atletisme de fons popular, podent-se 

adreçar per correu electrònic a administracio@a4elkm.com per 

qualsevol consulta o visitar el nostre bloc www.a4elkm.com per se-

guir les diverses activitats que realitzem.

Jaume Aragonès
Secretari CA a4elkm 
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CF Les Franqueses
El passat més de juliol es va donar per finalitzada la temporada 2010-

11, implicant en competicions a uns 250 jugadors entre la Federació 

Catalana de Futbol i el Consell Esportiu del Vallés Oriental.

Els èxits més destacats del s nostres equips han estat: 

- En primer lloc el Campionat de Lliga i l’ascens del Cadet a Primera 

Divisió.

- Campionat de Lliga aconseguit pel Prebenjamí “B”.

- Les dues segones posicions tant del nostre Juvenil com del Ben-

jamí “B”.

- Les posicions davanteres en els seus campionats de l’Escola Blaus; 

del Prebenjamí “A” i “C”; del Benjamí “A” (Tercera posició a la Segona 

Divisió), Benjamí “C” i “D”; de l’Aleví “B” i del l’Infantil “A”.

- El manteniment de l’Aleví “A” a la Tercera Divisió.

- El bon paper formatiu de l’Escola Blancs i de l’Aleví “C”.

Per tant, endarrere han quedat 9 mesos de treball dels nostres 

15 equips de futbol base i del Primer Equip, fent un balanç molt 

positiu amb una interacció excel·lent entre els grups humans d’en-

trenadors, ajudants, coordinador, jugadors, junta directiva i afeccio-

nats del nostre club. A més, creiem que hem sembrat les llavors per 

aquesta nova temporada en la que estem immersos, seguint creient 

amb el treball i l’esforç de tots des del primer a l’últim dia, entrena-

ment darrera entrenament i patit darrera partit.

Per això, aquesta nova temporada 2011-12 hem introduït una 

nova organització amb dos coordinadors (Xavi Sayol des d’Escola 

fins a Benjamí; i Xavi Parra des d’Aleví fins a Juvenil), amb un Secretari 

Tècnic pel Primer Equip (Pere García) i un Gerent Econòmic i Espor-

tiu per tot el club (David García). La suma de tots ells conjuntament 

amb la resta d’equips tècnics de tots els nostres equips ens ha portat 

a desenvolupar un treball evolutiu, amb una programació d’entre-

naments repartides per mesos, on es van marcant tots els contin-

guts tècnics, tàctics i psicològics per edats i categories per tal que 

tots els nostres jugadors millorin globalment i s’identifiquin amb un 

mateix model de joc per a tots.

Actualment, hem passat dels 15 equips de futbol base de la 

temporada anterior als 18 d’aquesta (un nou aleví, un nou infantil i 

un nou cadet, i també amb un nou projecte pel nostre Primer Equip 

on la plantilla es totalment nova gràcies al treball del Secretari Tècnic 

Pere García i de l’entrenador Migueli Guerrero procedent del Lliçà 

d’Avall.

Per tant, aquests són els nostres equips d’aquesta temporada:

Primer Equip: Tercera Divisió Catalana, Juvenil: Segona Divisió Catala-

na, Cadet “A”: Primera Divisió Catalana, Cadet “B”: Segona Divisió Ca-

talana, Infantil “A”: Tercera Divisió Catalana, Infantil “B”: Tercera Divisió 

Catalana, Aleví “A”: Tercera Divisió Catalana, Aleví “B”: Quarta Divisió 

Catalana, Aleví “C”: Quarta Divisió Catalana, Aleví “D”: Quarta Divisió 

Catalana, Benjamí “A”: Segona Divisió Catalana, Benjamí “B”: Tercera 

Divisió Catalana, Benjamí “C”: Tercera Divisió Catalana, Benjamí “D”: 

Tercera Divisió Catalana, Prebenjamí “A”: Prebenjamí 7 Campionat de 

Lliga, Prebenjamí “B”: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga, Prebenjamí 

“C”: Prebenjamí 7 Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental, Esco-

la Blaus: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental, Escola 

Blancs: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallés Oriental.

Aquest increment d’equips i jugadors fe que aquest any ens si-

tuem amb més de 300 jugadors i amb un balanç més que positiu en 

els tres mesos que portem ocupant les posicions davanteres en casi 

totes les competicions que estem disputant.

Club Ciclista 
Corró d’Amunt
Com cada any el nostre club realitza diferents competicions i activi-

tats esportives.

Abril: Copa Catalana Internacional (Memorial Toni Costa). Cada 

any és la prova amb més afluència de participants i aficionats al món 

de la bicicleta.

Maig: Celebrem el tradicional esmorzar festa del soci del club. 

Juliol: Deixem les bicicletes i el club ciclista organitza la camina-

da nocturna. Aquest any vam comptar amb més de 300 participants 

que van poder gaudir d’un recorregut nocturn per diferents camins 

de les Franqueses. Just en acabar va haver-hi pa amb tomàquet i 

pernil per tots els participants.

Agost: Sortida familiar “Vine a esmorzar amb bicicleta”. Avis, pa-

res, mares, nens i nenes gaudeixen d’un matí de bicicleta i jocs en 

una zona de bosc de Corró d’Amunt.

Setembre: Organitzem la Pedalada “Els Perduts”.

Per finalitzar la temporada organitzem les 3 hores de resistència 

Gran Premi Nissan. Com a novetat, aquesta edició hem passat de fer 

dues hores a fer-ne tres per petició dels participants. Han pres part 

corredors de totes les edats i també hem tingut la gran presència de 

fèmines en aquesta cursa.

Josep Mauri, president de l’entitat agraeix el gran esforç de la seva 

junta directiva per a la realització de tots aquests actes. També agrair 

la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports, l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès i el Consell del Poble de Corró d’Amunt, i com 

no la col·laboració de diferents empreses.

Pensant en el 2012 el Club Ciclista Corró d’Amunt està treballant 

per la realització d’una prova d’alt nivell nacional i internacional.

Club Sweetrade Bowling 
de Les Franqueses del Valles

Una de les fites més destacades 

d’enguany del Club Sweetrade 

Bowling Les Franqueses del 

Vallès ha estat aconse-

guida per Eduardo Fer-

nandez Viloria, Campió 

Individual Absolut d’Es-

panya 2011 IV COPA PRE-

SIDENT F.E.B

El jugador de bitlles 

Eduardo Fernandez Vi-

loria, del Club SWEETRADE 

BOWLING Les Franqueses del Va-

lles, va obtenir la primera posició del 

podi a la «IV Copa Presidente de la Federació Espanyola de Bowling», 

que va tenir lloc a Bilbao els dies 12 i 13 de novembre.

Eduardo Fernandez va aconseguir la primera posició (199 pals 

/ 224 pals) en vèncer al jugador Oscar Soler, del Club Levante de 

Valencia (195 pals / 223 pals) i amb una mitjana de 

194.37 pals en 12 partides.

Unió Ciclista 
Les Franqueses
Per a la Unió Ciclista Les Franqueses 

la temporada 2011 es pot consi-

derar una temporada de consoli-

dació, dels projectes que havien 

començat,LA PEDALADAD BTT DE 

LA AVENTURA (4 EDICIO), LA COPA 

CTALANA DE CICLO CROS (2 EDICIO) 

i també hem engegat nous projectes, 

la secció de duatló-triatló,amb un equip 

de competició que participa a la COPA CA-

TALANA DE DUATLÓ,les sortides del dissabte 

amb bicicletes de CYCLOCROSS.

Hem tingut un augment de la participació en les CRI del Club 

de noies i de corredors de la categoria cadet i juvenil, que és on es 

fomenta l’esport. Pel proper 2012 tenim projectes destacats com la 

COPA ESPANYA de ciclocròs, col·laborar amb el CORRÓ D’AMUNT en 

l’organizació de les 12 HOES TREK BTT, i seguir organitzant les sorti-

des setmanals de BTT I CARRETERA. 

Des d’aquestes pàgines volem convidar a tots els aficionats i 

practicants a participar en aquestes sortides trobaran cada setmana 

les sortides a WWW.UCELESFRANQUESES.COM 

Veterans 
Bellavista
Els Veterans Bellavista som un equip de futbol que ens agrada l’es-

port i en particular el futbol. Competim cada setmana en un campi-

onat de veterans que organitza una federació de Barcelona.

Som un grup de persones de totes les edats, entre 30 i 55 anys. 

Encara que som una entitat de lleure, competim cada setmana com 

si fóssim de Primera Divisió. Si algú està interessat en formar part 

d’aquest equip, pot trucar en Josep Ma Dia (607.87.77.38).



BUTLLETÍ INFORMATIU DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS44 45www.lesfranqueses.cat/esportsENTITATS ESPORTIVES ENTITATS ESPORTIVES

Club Bàsquet Les Franqueses
Ja ha passat una temporada més i amb bona línia dels objectius 

aconseguits, tal i com la temporada anterior us comentava la im-

portància de la vostra col·laboració per seguir creixent i no ens heu 

fallat. Us puc confirmar la vostra implicació per millorar aquest club 

i aquest esport a les Franqueses del Vallès.

A nivell esportiu aquest any s’ha aconseguit pujar de categoria 

l’equip sènior A masculí (2a catalana), el sènior femení s’ha mantin-

gut en la categoria aconseguida l’any anterior amb uns resultats 

magnífics (3a catalana), el Sots 21 A masculí nivell A va estar en bona 

línia per pujar a primer nivell i pel que fa a la resta d’equips han anat 

millorant, madurant i agafant experiència en les diferents lligues que 

han jugat.

Quan escric aquestes línies la temporada 2011/12 ja està en 

marxa, i aquest any hem començat amb vuit equips, amb l’objectiu 

que tots els jugadors i jugadores es comprometin a complir amb el 

compromís i implicació en els entrenaments i partits. D’aquesta ma-

nera ens assegurem una temporada amb un equilibri més fiable per 

a tots els implicats; entrenadors, segons entrenadors i jugadors/es.

En l’àmbit social, s’ha posat en marxa l’equip de veterans mixta, 

el qual personalment estic gestionant amb uns resultats no satisfac-

toris, per aquesta raó us convido a venir qualsevol dilluns a provar 

sense cap mena de compromís.

Un altre any més s’està preparant el torneig de d’Any Nou (TAN), 

torneig que està consolidat a nivell nacional amb un nivell de joc 

espectacular. La gent jove de la junta està realitzant un treball molt 

important perquè aquest nivell d’aquest torneig no deixi indiferent 

a ningú i ens puguem sentir orgullosos que vagin repetint equips en 

diferents edicions. Ajudem-los!!

Aquest any en el Consistori hi ha hagut canvis, tan a nivell polí-

tic com a gestió del Patronat Municipal d’Esports. Només donar les 

gràcies a aquells que ja han marxat i desitjar-los el millor. I pels nou-

vinguts benvinguts i que sàpiguen que tenen el nostre recolzament 

i col·laboració pel bon funcionament de les entitats del poble.

Gràcies per la vostra col·laboració, implicació i ajuda.

Esteve Moliner Soler 
President Club Basquet les Franqueses



BUTLLETÍ INFORMATIU DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS46 47www.lesfranqueses.cat/esports ENTITATS ESPORTIVESENTITATS ESPORTIVES

AE Handbol Les Franqueses
Benvolguts amics de l’handbol : 

Ja em començat una altre nova temporada com si res hagués passat 

amb l’anterior 2010 /2011 i ja en van cinc. Quan varen començar 

amb el nou club AEH Les Franqueses l’any 2007 i després de recollir 

el testimoni esportiu del l’anterior entitat d’handbol en serioses difi-

cultats de totes mena, ni el més optimistes hagués pensat en arribar 

on hem arribat i la gran quantitat de coses que em fet tant a nivell 

esportiu com en el de club durant aquet cinc anys. 

Per recórrer tot aquet camí hem necessitat a banda de molta 

paciència, il·lusió i diners, la col·laboració i el suport de molta gent: 

La junta, pares i mares, jugadors, entrenadors, el Patronat i sobre tot 

el compromís econòmic de moltes empreses i comerços que en la 

gran majoria de vegades no tenen cap vincle amb el nostre propi 

municipi de Les Franqueses. 

En temps tan difícils econòmicament parlant tenir aquet tipus 

de suport econòmic tot i que a minvat molt des de fa dos tempo-

rades és un gran globus d’oxigen per una entitat com la nostra. Des 

de fa tres anys la junta va començar a treballar en com millorar-ne la 

situació i puc dir ben orgullós que ara per ara amb la col·laboració i 

esforç de molta gent entre ells la inestimable col·laboració del PME 

i dels pares/mares dels jugadors que estan dins els equips del propi 

patronat que gràcies al seu suport econòmic ho estem aconseguint 

sense tenir que fer grans retallades econòmiques i deixant de fer les 

activitats que promou i organitza el propi club any darrera any. 

A nivell esportiu vull felicitar i donar la benvinguda tant als nous 

jugadors i entrenadors que s’han incorporat aquesta temporada al 

club i també a les noves incorporacions al PMdE. No vull oblidar-me 

dels que durant molts anys han col·laborat i han fet que tot això 

anés endavant, sense ells no hagués estat possible. 

Vull felicitar també a tot el jugadors des de l’equip Sènior Masculí 

fins a la de Benjamí, però molt especialment a l’equip Benjamí Mas-

culí entrenat per Laura Saperes i Santi Tomás, Aleví Masculí entrenat 

per Alberto Rodriguez i Àlex Casas, l’Aleví Femení entrenat per la 

Marta Comino, Iván Garcia i Xavier Corbino i per últim l’equip Infantil 

Femení entrenat per en Joel Montava i Davd per l’any tant magnífic 

i fabulós que ens han fet disfrutar i patir a tots a la mateixa vegada, 

per això haig que dir a tots ells “Gràcies moltes Gràcies“ per tot el 

vostre esforç i constància . 

I per la resta desitjar-vos que disfruteu d’aquesta temporada en les 

vostres respectives competicions i de tots les activitats que organit-

za el club com el Torneig de Festa Major Joan Sanpere , Torneig de 

Nadal Memorial Joan Bufí, la GRANOLLERS CUP... i molt més !!! 

Per cert!!! Si no hi ha res de nou tindrem una sorpresa esportiva 

la mateixa setmana de la GRANOLLERS CUP 2012 .

Aquestes activitats han estat possible 
gràcies als participants, tècnics, 

entrenadors, col·laboradors, pares i mares, 
directius i entitats esportives.

Moltes gràcies a tots i a totes!
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