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Benvolguts i benvolgudes,

Sortosament any rere any 
augmenta a les Franque-
ses el nombre de persones 
que practiquen esport i 
també creixen els clubs 
amb seu al municipi. Així, 
durant la darrera tempora-
da, a la trentena llarga 

d’entitats esportives existents se n’hi van afegir quatre de 
noves: el Club Canicross Les Franqueses, el Club Hoquei 
Les Franqueses, Vallès Oriental Bàsquet i la secció de 

És el moment de fer balanç 
i tancament de la gestió 
dels darrers quatre anys al 
front de la regidoria 
d’Esports i del Patronat 
Municipal d’Esports.

Moltes són les accions i/o 
actuacions que s’han dut a 
terme. Algunes són més 
visibles, com és el cas de 
les petites millores i/o 
reformes que s’han anat 
fent en les instal·lacions i 

de les quals trobareu un ampli recull en aquest butlletí, i 
d’altres que potser no són tan visibles però que no per això 
són menys importants, i que fan referència a la gestió, 
l’impuls de programes i la planificació de l’esport al munici-
pi, algunes d’elles amb incidència molt clara i important en 
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futbol de l’Associació Cultural Ibne Sinaa. 

Aprofito per donar-vos la benvinguda i alhora agrair de 
forma general a totes les entitats esportives del municipi 
l'increment de les vostres activitats i la tasca que feu en 
benefici de la comunitat i de la seva salut.

Aquest increment de la pràctica esportiva lligada a 
l'augment de població ens obliga a créixer en equipaments 
o espais on practicar esport. 

Cal planificar el present i el futur. Així doncs, pel que fa als 
propers projectes a curt i mitjà termini que desenvolupa-
rem en vull destacar sis El primer és el pavelló que 
construirem al Centre Cultural de Corró d’Avall l’inici de les 
obres del qual es preveu a finals de 2015. El segon és la 
transformació de la pista poliesportiva annexa al pavelló 
actual, que tancarem i millorarem perquè pugui ser utilitza-

da en unes condicions més òptimes. El tercer, la il·lumina-
ció del passeig del marge dret del riu Congost des del 
polígon industrial del Pla de Llerona fins a la carretera de 
l'Ametlla i la numeració dels seus quilòmetres. El quart, la 
construcció dels vestidors del camp de futbol 7 de Bellavis-
ta. El cinquè, la remodelació de la Zona Esportiva de 
Llerona, de la qual el bisbat ja ens ha donat el seu vistiplau, 
i el sisè, la finalització del parc del Falgar de Llerona, on hi 
haurà un circuit de 4,2 km per a la pràctica de l'atletisme i 
el ciclisme.

Esperem que ben aviat tot sigui una realitat. Per últim, 
desitjar-vos un molt bon any i una molt bona temporada 
esportiva!

Francesc Colomé i Tenas 
Alcalde de les Franqueses del Vallès

les persones i en les perspectives de futur de l’evolució que 
pot tenir l’esport al nostre municipi.

En primer lloc, i en relació a la gestió, voldria destacar la 
feina que s’ha fet en la revisió i la modificació del contracte 
de gestió de la concessió de la gestió del Complex Esportiu 
Municipal, per tal d’adequar-lo i optimitzar-lo, mantenint i 
millorant els serveis que s’hi presten i les contrapresta-
cions que rep l’Ajuntament.

En segon lloc, i destacant una de les accions o iniciatives 
que tenen incidència directa en les persones, remarcar el 
nou impuls que s’ha donat al Programa Escolar de Promo-
ció Esportiva (PEPE), amb la recuperació i inclusió del 
Programa Municipal de Natació Escolar, subvencionat al 
100% per l’Ajuntament, a través del qual tots els alumnes 
de 1r de Primària de les escoles del municipi que hi partici-
pen fan els primers passos en l’adaptació al medi aquàtic i 
en l’aprenentatge de la natació.

En tercer lloc, i en referència a la planificació del futur, 
l’esforç que s’està fent en la redacció del projecte del futur 
Centre BTT del Vallès Oriental, en col·laboració amb el 
Consell Comarcal i els municipis veïns, i gràcies al suport 
de la Diputació.

Per últim, no em queda més que agrair la tasca de totes les 
persones que treballen per l’esport de les Franqueses, tant 
les que ho fan des de la gestió municipal, les que ho fan des 
de les entitats esportives i totes aquelles persones anòni-
mes i voluntàries que contribueixen amb la seva dedicació 
a fer més “gran” el nostre municipi.

José Ramírez Alaya 
Regidor d’Esports

President del Patronat Municipal d’Esports
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Corró d’Amunt
1 Nova escala que comunica el pàrquing amb la zona esportiva

2 Nou descalcificador a la zona esportiva

3 Noves vitrines a la sala de reunions

4 Reforç de la xarxa perimetral del camp de futbol i de les grades

5 Nova llitera per als usuaris

6 Nova porta d’accés al camp de futbol

7 Nou pàrquing a la zona esportiva

8 Nova retolació de la instal·lació

9 Adquisició de gàbies per emmagatzemar material

10 Adquisició de noves porteries d’hoquei i 
        condicionament de la pista de patinatge

11 Substitució i reparació del metacrilat de les 
        banquetes del camp de futbol

12 Treballs d’arranjament i neteja del torrent

13 Substitució de la gespa de les pistes de pàdel
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Corró d’Avall
1 Nova xarxa a les pistes de pàdel

2 Substitució dels seients de les grades del camp de futbol 11

3 Proteccions als fanals i als laterals del camp de futbol 7

4 Reforma dels vestidors del camp de futbol 11

5 Tractament amb òxid i pintura a l’estructura metàl·lica, 
     baranes i grades del camp de futbol 11

6 Substitució de les xarxes de les porteries de futbol 7 
     (també a Corró d’Amunt i a Bellavista)

7 Reparació de la xarxa perimetral del camp de futbol 11

8 Nova megafonia del camp de futbol 11

9 Instal·lació d’una font al costat de les pistes de tennis

10 Substitució de l’enllumenat del camp de futbol 11

11 Reparació i reforç de la tanca perimetral del camp de futbol 7

12 Instal·lació de noves papereres al camp de futbol 7

13 Adquisició de nous electrodomèstics i 
        nova coberta al bar del camp de futbol 11

14 Adquisició de porteries d’escola de futbol i 
        una porteria mòbil

15 Reforma dels baixos del camp de futbol 11

16 Reparació i substitució dels seients 
        de les grades del camp de futbol 7
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Llerona
1 Instal·lació de nous mòduls de vestidors

2 Protector del quadre elèctric del camp de futbol

3 Instal·lació d’una nova font

4 Nova senyalització de la instal·lació

5 Nova cartellera

6 Instal·lació de xarxa Wi-Fi

7 Nova caldera i instal·lació ACS al nou mòdul

8 Instal·lació d’un nou dipòsit de gasoil

9 Millores als vestidors dels àrbitres

10 Nova megafonia al camp de futbol

11 Substitució del terra del passadís dels vestidors

12 Adquisició de 4 porteries de futbol d’escola

13 Nou mòdul amb bar i serveis al camp de futbol

6
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3 4

6

10 11 12 13

7 8 9
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Altres actuacions realitzades
14 Manteniment de la gespa als camps de futbol del municipi

15 Construcció de la línia de tir exterior del camp de tir amb arc

16 Millores a les pistes de petanca del Casal d’Avis de Bellavista

17 Instal·lació de la xarxa Wi-Fi al pavelló i al Complex Esportiu Municipal

Pavelló
1 Instal·lació de dues plataformes per poder obrir les finestres

2 Nova megafonia

3 Paracaigudes de seguretat a les cistelles

4 Reparació de les goteres de la coberta

5 Reforma del magatzem 1 del per convertir-lo en gimnàs

6 Remodelació del vestíbul i escales d’accés a les grades 

7 Instal·lació d’una porta per millorar la ventilació de l’equipament

8 Reforma dels vestidors

9 Substitució de les portes dels vestidors

10 Adquisició d’una font d’interior

11 Reforma de l’espai de la farmaciola 
        per convertir-lo en el nou espai de fisioteràpia

12 Adquisició de la màquina fregadora de parquet

13 Instal·lació d’una xarxa delimitadora de les porteries
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Les instal·lacions esportives municipals, cardioprotegides

L’Ajuntament de les Franqueses, amb l’objectiu de cardioprotegir el municipi, va presentar el pla de cardioprotecció l’1 
d’octubre de 2014 a la sala de plens de l’edifici consistorial. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor d’Esports, José Ramírez, van explicar que el servei de cardioprotecció consisteix en la 
instal·lació de desfibril·ladors a diferents punts del municipi. Els aparells que s’han col·locat són Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) i són els millors instruments per protegir-nos davant d’una aturada cardíaca. Cada minut que passa des que 
patim una parada del cor, es redueixen les nostres possibilitats de supervivència un 10%. 

L’alcalde, Francesc Colomé, va afirmar que l’Ajuntament ha dut a terme una primera fase per implantar el servei de 
cardioprotecció a les zones esportives del municipi. Així, es preveu que en una segona fase el servei arribi a les places dels 
pobles. 

En aquesta primera fase s’ha optat per col·locar nou desfibril·ladors, sis de fixos i tres de mòbils. Els fixos s’han ubicat a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall (al Complex Esportiu Municipal, al pavelló i al camp de futbol), a la Zona Esportiva de 
Llerona, a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i a la de Bellavista. Pel que fa als dispositius mòbils, dos els utilitzarà la 
Policia Local i el restant, el Patronat Municipal d’Esports, per a actes que es facin fora d’aquests recintes esportius. Dotar la 
Policia Local de dos desfibril·ladors mòbils permetrà atendre els ciutadans i ciutadanes que no es trobin propers en una àrea 
esportiva. A més, els agents de la Policia Local solen ser els primers que arriben als punts on s’ha produït una incidència, pel 
simple fet de coneixença del territori i per proximitat. 

L’Ajuntament destina 804,65 euros mensuals per a aquest servei. L’empresa que va guanyar el concurs per prestar-lo és 
Cardiosos Global Protection. 

Els aparells instal·lats, els DEA, són molt intuïtius i qualsevol persona –estigui formada en el seu ús o no– els pots utilitzar, el 
reanimador només ha de seguir les instruccions de veu que es donen. A més de tenir un funcionament senzill, també són molt 
fiables i moderns. Són segurs perquè només apliquen la descàrrega si ho troben indicat, un cop han comprovat l’estat de la 
persona. 

Els DEA estan connectats telefònicament amb el 112 per activar el protocol d’emergències només obrir la porta de la vitrina on 
estan col·locats. Els aparells tenen una bateria de 4 anys i un cop per setmana realitzen un autotest per comprovar l’estat de la 
bateria. A més, l’empresa adjudicatària fa telemàticament una comprovació diària del seu funcionament. 

Al llarg de setembre i octubre, un centenar de persones van assistir als cursos de formació per al maneig dels desfibril·ladors i 
per seguir el protocol d’actuació de primers auxilis per si s’ha d’assistir a una persona que hagi patit un atac de cor. La formació 
l’han rebut agents de la Policia Local, responsables de les instal·lacions esportives, treballadors del Patronat Municipal d’Esports 
i directors, entrenadors i representants de les entitats esportives del municipi. 

A l’acte de presentació del servei de cardioprotecció, a més de l’alcalde i el regidor d’Esports, van participar-hi els membres de 
l’empresa Cardiosos: el doctor Marc Bausili, Pep Méndez i Johnny Acebedo. A l’esdeveniment hi van assistir una trentena de 
persones. També hi van ser presents els regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos; la regidora de Polítiques Socials, Gisela 
Santos; i el regidor Àngel Profitós.

Butlletí informatiu
del Patronat Municipal d’Esports
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Escola 
esportiva 
i activitats 
de formació
Prebenjamí, psicomotricitat, patinatge i aeròbic 

Com cada any, els monitors del Patronat Municipal d’Esports s’han desplaçat a les escoles de tot el municipi (Bellavista-Joan 
Camps, Joan Sanpera, Guerau de Liost, Colors i Camins) per oferir als més petits sessions de psicomotricitat (a partir del cos 
poder desenvolupar la ment), on es realitzen activitats dirigides per un monitor especialitzat en la matèria.

L’activitat de prebenjamí, activitat on s’inicien als esports d’equip o individuals, es realitza just a l’acabar l’escola.

Pel que fa a l’aeròbic, aquesta activitat es consolida dins de l’oferta del Patronat Municipal d’Esports. Aquest any s’ha realitzat a 
dues escoles, on s’han fet grups molt compactes.

El patinatge ha estat una altra activitat que ha funcionat molt positivament, on s’han pogut veure les millores dels participants al 
llarg de tota la temporada, gràcies al gran nivell d’exigència de les monitores.

Bàdminton 

Aquesta és una activitat adreçada a tots els públics. La secció de bàdminton participa a les jornades corresponents a la lliga del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental, on reben perfeccionament sobre aquest esport. Aquest és el fil conductor d’una activitat 
molt lúdica i a la vegada molt pedagògica. Aquest any fins i tot s’ha organitzat al Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses una de les jornades de la lliga del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Els podeu trobar els dimecres en el pavelló a partir de les 19.30 h. És un luxe veure els noms dels nostres jugadors a la part més 
alta dels rànquings. Felicitats pels vostres èxits!

Jordi Jiménez
Coordinador Escola Esportiva i Activitats de Formació

Butlletí informatiu
del Patronat Municipal d’Esports
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Prebenjamí Prebenjamí

Bàdminton

Aeròbic

Psicomotricitat Psicomotricitat
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Butlletí informatiu
del Patronat Municipal d’Esports

Escola esportiva i activitats de formació



11

Seccions
d’handbol i
bàsquet

SECCIÓ D’HANDBOL

Bona temporada la viscuda pels equips de la secció d’handbol del Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses. Fent una 
ullada al passat, donem el tret de sortida de la temporada amb el torneig de festa major i les trobades CEVO de preparació per 
a les lligues respectives. A continuació, l’nici de les competicions i la presentació de tots els equips. La marató de tv3 disputada 
a la Llagosta. Les visites al Palau d’Esports de Granollers per veure el primer equip del BM Granollers, juntament amb la 
participació a la mitja part en un partit amistós per part dels nostres jugadors contra un equip de base del BM Granollers. 

Un Torneig Joan Bufí de Nadal ple de gom a gom gaudint de l’handbol amb tots els companys. 

Una Nit de l’Esport on es ret homenatge als nostres joves jugadors franquesins. 

Un torneig a Girona per Setmana Santa on van jugar contra equips de primera fila mundial com el Toulosse. 

Una fase sector del Campionat d’Espanya cadet femení a Morvedre, València. 

Butlletí informatiu
del Patronat Municipal d’Esports
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SECCIÓ D’HANDBOL

Final de cloenda de l’handbol local amb la Diada del Joc i de l’Esport. I com a cirereta al pastís, una Granollers Cup amb la 
destacada victòria de l’equip aleví femení. Un gran viatge on hem gaudit molt del camí. Ja estem preparant la pròxima 
temporada amb més reptes i objectius.

Jordi Jiménez
Coordinador d’handbol

Butlletí informatiu
del Patronat Municipal d’Esports
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SECCIÓ DE BÀSQUET

La temporada 2013-2014 va començar amb canvis en la coordinació de la secció. Després de molts anys tirant endavant el 
bàsquet de formació a les Franqueses, el Jordi Pavón va cedir el relleu de la coordinació, amb una molt bona feina feta durant 
aquest període.

Anem valorant la temporada dels nostres equips:
Començarem pel cadet femení, que, entrenat pel Toni Olivares i la Blanca Valle, va fer una gran fase prèvia i va guanyar-se el 
dret de jugar a nivell A2 a la lliga regular, demostrant que la categoria no els anava gens gran i acabant en els llocs més alts de 
la taula classificatòria. Molt bona feina feta per les Laies, Carles i Bertes, la Marina, la Clàudia, la Rockayatou, la Irene, l’Ana i la 
Mireia.

El cadet masculí verd va tenir una primera fase també molt bona, però als jugadors del Ruben García els va costar més 
adaptar-se al nivell A2; tot i així, segur que l’experiència va ajudar perquè actualment estiguin encapçalant la seva lliga en 
categoria júnior. Ells eren l’Antonio, l’Àlex, els Pols, l’Aitor, el Carlos, el David, l’Imanol, el Raúl i l’Alejandro.

El cadet masculí negre, entrenat per l’Andrés Sánchez, amb jugadors majoritàriament de primer any, van notar l’estrena de la 
categoria, amb una segona fase força dura. Van jugar-hi el Francesc, el Víctor, el Daniel, el Raúl, el Sergi, l’Alejandro, el Ruben, 
el Jose Luis, el Jorge i l’Albert.

L’infantil femení va començar de forma molt dubitativa, a causa dels canvis en la composició dels equips, amb jugadores noves 
que es van afegir a principis de temporada. Val la pena destacar la gran tasca del Juan Fernández, ja que, tot i els resultats, la 
participació i l’ambient de l’equip va ser extraordinari. Elles eren la Carla, la Núria, la Laia, la Gina, la Chaima, la Júlia, la Marina, 
la Paula i la Maria.

L’infantil masculí, entrenat per l’Edgar Navarro i l’Adrián Martínez, va fer una gran fase regular, amb moltes victòries, on va 
aconseguir acabar en les posicions més altes de la taula classificatòria. L’equip estava compost per l’Ivan, el Sergi, l’Adrián, 
l’Álex, el Brian, el Roger, el Mouhamadoul, el Manel, el Gerard i l’Arnau.

El preinfantil que entrenaven l’Oriol González i la Judith Fernández, va fer una molt bona feina durant la temporada, adaptant-se 
ràpidament al canvi de cistelles. Aquest bloc està mantenint una continuïtat, amb l’esperança de fer un equip molt cohesionat i 
amb un nivell molt interessant. Ells són el Sergio, el Gerard, l’Enric, el Víctor, el Gerard, el Pol, l’Héctor, l’Aleix, el Sergi i els 
Marcs.

El mini femení és un dels altres equips amb molt bona base. Tot i que la majoria de les jugadores eren de primer any, els 
resultats van ser molt interessants (amb molta i important participació amb l’equip infantil): les noies que entrenava el Ramon 
Carmona eren la Marina, la Queralt, l’Ana, la Judith, l’Alba, la Coumba, l’Anna, la Suly, la Marwa, les Júlies, la Natàlia, la 
Omaina, la Salma i la Klaidy.

14Butlletí informatiu
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El mini masculí verd va fer una molt bona temporada. L’Albert Pericas i la Clara Espinasa van aconseguir un equip molt ben 
conjuntat, molt ben avingut, amb molt bon nivell competitiu. Els jugadors eren l’Álvaro, el David, el Marcel, el Raúl, el Ferran, el 
Pau, el Jordi, l’Óscar, el Roger i el Mario.

El mini masculí negre que dirigien el Marià Yeste i el Gerard Moliner és un dels altres equips amb una molt bona base per poder 
fer un molt bon bloc els propers anys. L’equip estava compost pels Gerards, els Oriols, els Ikers, el Jordi, el Pol, el Birilew i el 
Marc. Aquest equip promet!

Els 2 preminis, entrenats per la Carla Alacambra el masculí i la Nancy Bustamante el femení, van començar a crear la base, per 
a alguns dels seus jugadors, en els primers anys de competició. Els primers partits, les primeres cistelles, les primeres llàgrimes 
per les derrotes, les primeres grans alegries per les victòries, els primers desplaçaments, els primers aplaudiments dels pares i 
mares des de les grades. En definitiva, van començar a jugar a bàsquet! Ells eren l’Adrià, l’Arnau, els Paus, l’Oriol, el Joan, 
l’Albert, el Raúl, l’Iker, l’Alfonso, l’Ivan, el Joan, el Lambert, l’Abderrahim, la Judith, l’Ariadna, la Maria, la Laia, la Carlota, l’Aina, 
la Júlia, la Paula, les Carles, la Núria i l’Andrea.

I per acabar, l’escola, els nostres petits gladiadors. Amb els pantalons arribant-los als turmells, amb les vambes sense cordar, 
amb la “candela” penjant, però tots amb uns ulls com unes taronges, escoltant el que els deien el Josep Lozano i el Javi Liria, 
saltant com els que més, corrent cap on els deia el cor, botant tot el que trobaven per davant... És a dir, gaudint del nostre 
esport. Aquestes “feres” eren la Noa, l’Anna, els Aarons, la Queralt, la Kidist, el Marc, l’Héctor, els Davids, el Martí, l’Adrián i el 
Jordi.
 
I segur que ens en deixem! I molt probablement aquesta és la demostració que els últims anys s’estan fent moltes coses ben 
fetes: cada vegada som més! Aquesta pilota de bàsquet cada vegada és més gran, més completa, més divertida...

Per això comencem la següent temporada amb 3 equips de més, perquè la majoria de gent està contenta de jugar a bàsquet a 
les Franqueses, se sent identificada amb els nostres valors, amb el nostre verd!

I tot això no seria possible sense l’ajuda de tot el personal del Patronat Municipal d’Esports, dels entrenadors, i sense cap mena 
de dubte, de tots els pares i mares que, entrenament rere entrenament, partit rere partit, fan possible que això segueixi creixent. 
GRÀCIES A TOTS I TOTES!

Guillem Estrada
Coordinador de bàsquet
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Complex
Esportiu
Municipal

El Complex Esportiu Municipal de les Franqueses continua treballant i millorant per a tots vosaltres. Aquest any en especial hem 
treballat per renovar i millorar les nostres activitats amb la introducció de noves tendències.

Coincidint amb la renovació de totes les bicicletes de cicle indoor, s’ha introduït el Virtual Bike, activitat on un monitor virtual 
dirigeix la sessió. Aquesta incorporació ha ampliat generosament la graella d’activitats, fent que  s’arribi a tots els horaris i 
públics.

Unes altres activitats de nova incorporació d’aquesta temporada han esta el Zumba i l’Aquahard.

El Zumba és una activitat que treballa la capacitat aeròbica i el to muscular utilitzant una base de ritmes llatins amb coreografies 
senzilles i aptes per a tothom. Aquesta activitat està tenint molt bona acollida dels abonats, fins al punt que s'han hagut 
d'ampliar les sessions a mitjans del trimestre per la gran demanda que hi havia. Per donar la benvinguda a aquesta activitat, el 
27 de setembre es va realitzar una masterclass a les portes del Complex oberta a tothom; durant dues hores unes 200 persones 
van estar ballant al ritme de Zumba i van haver-hi obsequis per a tots els participants i el sorteig de diferents regals per part del 
col·laboradors. 

Per no deixar enrere les activitats d’aigua també s’ha 
introduït l'Aquahard, una activitat que es desenvolupa a la 
piscina profunda i que té com a objectiu millorar la condició 
física, combinant exercicis en circuit dintre i fora de l’aigua. 
Per donar la benvinguda a aquesta activitat, el 30 de 
setembre es va fer una masterclass que va comptar amb 3 
aqua-tècnics que es van encarregar de dur a terme la sessió i 
que van fer les delícies dels participants.

Amb aquestes incorporacions d'activitats, les que estan per 
arribar i les ja conegudes, el Complex vol seguir 
complaent-vos i millorant perquè disfruteu del vostre espai 
esportiu.

Us hi esperem! Esport i salut per a tots!

www.cemlesfranqueses.com
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Activitat física 
per a la gent gran 
i manteniment
per a adults
A causa de la seva llarga trajectòria, l’Activitat Física per a la Gent Gran i la Gimnàstica de Manteniment per a Adults són un 
clàssic de les activitats que portem a terme al Complex Esportiu Municipal de les Franqueses, unes activitats que gaudeixen de 
molt bona acceptació per part dels seus integrants, ja que s’arriba a un percentatge d’ocupació del 100%.

Tant la gimnàstica de manteniment per a adults com l’activitat física per la gent gran són activitats amb les quals es vol millorar 
la qualitat de vida dels seus practicants, mitjançant la realització d’exercici físic, tot combinant-ho amb una sessió mensual 
d'activitat aquàtica al Complex. En el cas de l’activitat de la gent gran, aquestes sessions es complementen, a més, amb 
caminades a diferents indrets organitzades pel PME dins del cicle de passejades “A cent cap als cent” de la Diputació de 
Barcelona, que compta amb la implicació de tots els municipis adherits. Les passejades de la temporada passada van ser a les 
Franqueses el 28 de novembre de 2013, a Castelldefels el 21 de gener, a Santa Perpètua de Mogoda el 19 de febrer, a Vilanova 
i la Geltrú el 19 de març i, la de cloenda, el 21 de maig a Sant Fruitós de Bages. La primera de la temporada 2014-2015 es va fer 
el 18 de novembre a les Franqueses.

El 17 de juny el Grup d’Activitat Física per a la Gent Gran va fer una excursió a Blanes i Palafolls i el 18 de juny es va fer la 
cloenda de l’activitat de tot el curs al Complex Esportiu Municipal, on el PME va regalar a cadascun dels integrants del grup una 
samarreta per fer esport. I el 16 de desembre es va fer el tradicional esmorzar de Nadal al bar del Complex, on l’alcalde i el 
regidor d’Esports van obsequiar els presents amb uns guants.

Butlletí informatiu
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Escola 
de tennis
i pàdel

Un cop més, el Patronat Municipal d'Esports i l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana gestionen les escoles de tennis i de pàdel de 
Corró d'Avall i l'escola de pàdel de Corró d'Amunt amb gran èxit quant a nombre d'alumnes inscrits, fent que aquests practiquin 
ambdós esports, en gaudeixin, apreguin jugant-hi i en millorin el seu joc. És per això que es va organitzar el III Torneig de 
Primavera de Pàdel i de Tennis, amb categories masculí i femení a nivell intern i extern de l'escola.

A més, també s'han organitzat com és habitual la trobada tennística de Nadal, la trobada amistosa de minitennis i tennis amb el 
CT Cardedeu (emmarcada dins la Fira de Sant Isidre d'aquesta població) i també les clàssiques cloendes d'actes dels cursos de 
tennis (campionat de pares i fills) i de pàdel amb el torneig de cloenda. També s'ha realitzat la sortida a l’Open Banc Sabadell 
62è Trofeu Conde de Godó 2014, sortida conjunta amb els alumnes de tennis de les Franqueses del Vallès i de Cardedeu.

Tots els actes, trobades, sortides i campionats es realitzen per fomentar la pràctica i l'aprenentatge d'aquests dos esports.

En relació a la competició tennística per equips, han competit aquest curs 2014 al Campionat Comarcal de Catalunya organitzat 
per la Federació Catalana de Tennis els següents equips: un equip aleví masculí, un equip infantil masculí, un equip cadet 
masculí i un equip cadet femení. També hem participat al Campionat Supertennis2 amb un equip integrat per 11 nens.

L'equip de monitors de l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana vol donar les gràcies a tot l'equip tècnic del Patronat Municipal 
d'Esports de les Franqueses del Vallès i vol desitjar a tothom una bona temporada esportiva gaudint de la pràctica de l'esport!
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Programa 
Escolar
de Promoció
Esportiva
El Programa Escolar de Promoció Esportiva s’engega un curs més a les 
escoles de primària de les Franqueses

El 22 de maig de 2014 es va presentar, al Centre Cultural Can Ganduxer, el Programa Escolar de Promoció Esportiva (PEPE) per 
al curs 2014-15 als representants de les escoles de primària de les Franqueses, amb la presència del regidor d’Esports, José 
Ramírez, la regidora d’Educació, Rosa Maria Isidro, i els tècnics del Patronat Municipal d’Esports i del Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut.

El PEPE es conforma per un conjunt d’activitats que organitza i realitza el PME a totes les escoles de les Franqueses del Vallès 
que tenen educació primària. L’objectiu és acostar el PME a les escoles fent promoció i difusió d’aquells esports que més 
identifiquen la tasca formativa del PME, donant a conèixer altres esports de caràcter minoritari que també es practiquen en el 
municipi. El PEPE, a part de moltes activitats com minihandbol, minibàsquet, minitennis, bàdminton, tir amb arc, jornada de 
primària…, inclou una subvenció d’un autocar per a una sortida d’un dia a la natura, per tal de promocionar la relació i promoció 
d’activitats esportives en el medi natural.

Programa de natació escolar
Com a novetat d’aquest curs s’ha inclòs dins del programa la natació escolar per a alumnes de primer de primària. El PEPE 
enceta aquest curs una nova etapa després d’haver replantejat i redefinit els seus objectius, on hi destaca especialment el 
Programa Municipal de Natació Escolar, que per primera vegada s’inclou dins del PEPE i que va destinat als alumnes de primer 
de primària de totes les escoles del municipi. 

L’Ajuntament de les Franqueses ha volgut que el programa de natació escolar sigui una prioritat i que tots els alumnes hi puguin 
accedir, amb l’objectiu que no hi hagi cap nen de les 
Franqueses que no pugui aprendre a nedar. Per aquest 
motiu, tant aquesta activitat, com la resta d’activitats del 
PEPE són gratuïtes per a tots els alumnes, a excepció del 
transport fins a les instal·lacions del Complex Esportiu 
Municipal, ubicat a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. 

Cal destacar la valoració positiva que en fan les escoles del 
municipi i el gran nivell d’entesa i predisposició que hi ha 
hagut amb totes les escoles en col·laboració amb el Patronat 
Municipal d’Esports i el Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, per tal que aquest programa 
tingui continuïtat.
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Gestió 
de les
instal·lacions

La Zona Esportiva de Llerona ja disposa d’un 
bar per als seus usuaris

Des del 20 de desembre de 2014, dia de la 
presentació dels equips del CE Llerona de la 
temporada 2014-2015, els usuaris del camp de 
futbol de la Zona Esportiva de Llerona gaudeixen 
d’un bar amb terrassa i dos lavabos. Ja no caldrà, 
doncs, que baixin fins al bar de la benzinera de 
l’avinguda de Catalunya si volen prendre alguna 
cosa.

El bar i els serveis s’han construït amb uns mòduls 
prefabricats a la banda est del camp de futbol, a 
prop de l’accés del públic i al costat d’uns altres 
mòduls prefabricats existents. Entre el mòdul del 
bar i magatzem i el mòdul dels serveis hi ha una 
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Canvi de gestió dels camps de 
futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall

El 30 de gener de 2014 va canviar el 
concessionari de la gestió dels camps 
de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. Així, des 
d’aquesta data i durant quatre anys 
l’empresa Bar YOR&GI, SCP 
s’encarregarà de la gestió i explotació 
del servei públic de bar, consergeria, 
neteja, conservació, vigilància i control 
de totes les instal·lacions del camp de 
futbol i del camp de futbol 7 de Corró 
d’Avall. L’empresa que va guanyar el 
concurs pagarà a l’Ajuntament 1.100 
euros al mes per fer-se càrrec de la 
concessió d’aquest servei.

25

terrassa coberta amb una pèrgola 
permeable de fusta i acer que farà 
ombra a l’estiu. Aquests mòduls estan 
al nivell del camp de futbol, i aprofitant 
el desnivell del sòl, a sota s’hi ha 
construït un soterrani que fa de 
magatzem i bugaderia. En total, la nova 
superfície consta de 43,20 m2. 

La Junta de Govern Local va adjudicar 
el servei d’explotació del servei de bar i 
bugaderia del camp de futbol de 
Llerona a Lluís Pocurull per un període 
de quatre anys prorrogables a dos 
més. 

L’adjudicatari es compromet a pagar a 
l’Ajuntament un cànon fix mensual de 
811 euros, un cànon anual de 
contribució a les despeses de 
subministrament del 5,1% i a fer 
inversions en l’espai per un import de 
5.817,68 euros.
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Projectes
de futur

Canvi de la gespa artificial del camp de futbol de Corró d’Avall

El camp de futbol gran de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall té gespa artificial des de la temporada 2003-2004. La 
vida útil d’aquest material s’estima entre 10 i 12 anys, segons l’ús que se’n faci. És per això que l’Ajuntament està treballant 
amb l’objectiu de canviar la gespa d’aquesta instal·lació en un futur proper.

També s’aprofitarà per ampliar-hi el magatzem i les oficines, que han quedat petites. Les entitats que en fan ús hi necessiten 
més espai.
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Les Franqueses disposarà de nou pistes més de pàdel al Sector V

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses va adjudicar al mes de desembre de 2014 la construcció i 
explotació de nou pistes de pàdel en una parcel·la d’equipaments situada en el Sector V, concretament entre el Camí Antic de 
Vic i el carrer de Can Ribes del polígon industrial Congost de Corró d’Avall. 

L’adjudicació de l’ús privatiu d’aquest bé de domini públic per un període de vint anys improrrogables va recaure en María 
Ángeles Roca i Ángel Marcos, que pagaran un cànon anual de 6.010 € i faran una inversió de 301.000 euros, IVA exclòs.

A banda de les nou pistes de pàdel, homologades per la Federació Catalana de Pàdel, els adjudicataris també hi construiran un 
edifici que albergarà serveis adicionals com vestidors, lavabos, botiga, bar i zona d’esbarjo per als socis. També hi haurà una 
zona destinada a aparcament de vehicles. 

Està previst que la construcció d’aquesta instal·lació es pugui inaugurar durant el mes d’abril de 2015. Els impulsors del projecte 
no utilitzaran tota la superfície de la parcel·la. Hi faran una reserva d’espai perquè un cop iniciada l’activitat i vist el seu 
funcionament i la demanda dels usuaris es pugui estudiar una ampliació del complex. Més endavant també estudiaran la 
possibilitat de cobrir quatre pistes.
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Tancament de la pista annexa al Pavelló Poliesportiu Municipal i transformació en un PAV-2

La Diputació de Barcelona va entregar a primers de 2015 a l’Ajuntament de les Franqueses un avantprojecte per tancar la pista 
annexa al Pavelló Poliesportiu Municipal i la seva transformació en un pavelló de característiques PAV-2. Es tracta d’un 
poliesportiu amb uns 2.000 m2 de superfície, unes grades amb una capacitat per a unes 200 persones i una pista doble que es 
pot partir per fer-hi diverses activitats.

La redacció de l’avantprojecte sorgeix d’una demanda que el consistori franquesí va fer a la Diputació amb l’objectiu de poder 
disposar a mig termini d’un nou equipament que reuneixi les condicions necessàries per a la pràctica esportiva.

Segons l’avantprojecte, la construcció es podria produir en dues fases: una primera en què es faria el tancament i una segona 
en què s’executaria la conversió de l’espai interior en un pavelló tipus PAV-2. El treball contempla que s’haurà de fer una 
ampliació de l’actual espai que ocupa la pista per adequar-la a la normativa, així com permetre que s’hi puguin ubicar vestidors, 
serveis i grades. També s’ha estudiat la connexió amb el pavelló actual i que disposi d’un accés independent.
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Les Franqueses tindrà un centre de tecnificació de natació sincronitzada únic al món

El polígon industrial del sector N de Corró d’Avall acollirà el Centre de Tecnificació de Natació Sincronitzada (CTNS), un equipa-
ment impulsat pel Club Natació Granollers (CNG) i l’Ajuntament de les Franqueses que neix per convertir-se en la referència 
mundial d’aquest esport. Però aquest centre serà molt més que això, ja que s’ha concebut com un macrocomplex que oferirà 
serveis d’oci a la població en general i que faran rendible la inversió, fet que atraurà moltes empreses al sector N. 

El CTNS serà un gran complex de 13.000 m2 de superfície que tindrà piscina d’entrenaments, piscina de competició amb grades 
amb capacitat per a 1.400 persones que podrà acollir campionats internacionals i una residència per a esportistes. També tindrà 
una piscina amb un trampolí de 30 metres d’altura per fer-hi salts (estan negociant amb Red Bull per portar-hi campionats 
d’aquesta marca) i serveis adreçats a la població en general com ara fitnes, espai wellness, pistes de pàdel, busseig, ludoteca, 
restaurant, així com un aparcament per a autocaravanes. 

El club preveu que la instal·lació tindrà una capacitat per acollir uns 300 esportistes i uns 5.000 usuaris. A banda de la pràctica 
de la natació sincronitzada i de la formació de tècnics, les piscines del centre també acolliran l’activitat del waterpolo del CNG, 
esport del qual també es podran acollir competicions internacionals. La previsió amb què treballen els responsables del projecte 
és que les obres puguin començar durant el 2015.

www.projecte.ctnsincro.com
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El parc del Falgar i la Verneda tindrà quatre circuits per a vianants, corredors i ciclistes

El projecte d’acabament del parc del Falgar i la Verneda inclou, dins del seu àmbit, quatre circuits de diferents llargades 
concebuts per a la pràctica de l’esport i el seu ús va adreçat a vianants, corredors i ciclistes. Dos dels circuits, un de 4.282 
metres i un altre de 3.636 metres, donen la volta a les dues zones en el seu conjunt. Els altres dos, un de 2.054 metres i un altre 
de 2.193 metres, envolten per separat el parc del Falgar i la Verneda, respectivament.

El projecte també preveu la instal·lació d’una zona amb aparells de manteniment per fer-hi exercicis, que estarà lligada als 
circuits, i una altra de dedicada expressament a la gent gran.
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L’Ajuntament il·luminarà el marge dret del riu Congost des del polígon fins a la carretera de l’Ametlla

Responent a les demandes del usuaris del circuit per a vianants, corredors i ciclistes que transcorre paral·lel al riu Congost, al 
marge dret, l’Ajuntament ha decidit il·luminar-ne una part que al vespre queda a les fosques.

En concret s’il·luminarà el tram de la Via d’Europa que va des del carrer de Bèlgica fins a la rotonda de la carretera de l’Ametlla. 
L’objectiu és facilitar-hi la pràctica esportiva i de lleure, especialment durant l’hivern, que és quan el sol es pon a mitja tarda. 
L’actuació anirà a càrrec de la nova empresa concessionària del servei d’enllumenat públic.

Es dóna el tret de sortida al futur Centre BTT del Vallès Oriental

Tot i que l’Ajuntament de les Franqueses ja fa temps que hi treballa des del Patronat Municipal d’Esports i que és una prioritat 
del pla de l’equip de govern, al mes d’octubre de 2014 es va donar el tret de sortida perquè el Vallès Oriental tingui un Centre 
BTT. Així, l’àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, a instàncies del Consell Comarcal del Vallès Oriental i dels municipis que 
volen formar part d’aquest Centre BTT, va encarregar a una consultora externa especialitzada l’avantprojecte per a la seva 
creació. 

A banda de les Franqueses, els municipis que hi estan interessats són Cànoves i Samalús, Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, 
Cardedeu, Llinars i la Garriga. La idea és que el Centre BTT que es creï tingui uns 200 km de recorreguts. 

Un Centre BTT té una sèrie d’itineraris de lliure accés 
perfectaments senyalitzats pensats per als practicants de la 
bicicleta tot terreny, tant per als iniciats com per als experts. 
Està previst que tots els municipis implicats tinquin un punt 
d’informació dels recorreguts. Les Franqueses, a més, tindrà 
un punt d’acollida ubicat a Corró d’Amunt que disposarà 
d’altres serveis com ara lloguer de bicicletes, taller de 
reparacions, màquines de vending… 

A banda del vessant purament esportiu, aquest Centre BTT 
també inclourà informació sobre els diferents punts d’interès 
turístic dels municipis per on passen els recorreguts. El futur 
centre del Vallès Oriental serà un de la vintena d’espais 
reconeguts i homologats per la Xarxa de Centres BTT 
Catalunya.
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Es construirà un pavelló de tipus 1 al Centre Cultural de Corró d’Avall

L’Ajuntament té la previsió que a finals de 2015 començaran les obres per acabar el Centre Cultural de Corró d’Avall, que 
preveu entre d’altres usos, la construcció d’un pavelló de tipus 1 a la planta baixa de l’estructura actual. Un pavelló de tipus 1 
(PAV1) inclou una pista poliesportiva de 608 m2 de superfície, vestidors i zones per a serveis complementaris.

A causa de la creixent activitat esportiva al municipi, les Franqueses pateix des de fa temps una sobresaturació del Pavelló 
Poliesportiu Municipal, situat a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall. De fet, un estudi del Pla director d’instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya (PIEC) realitzat per la Secretaria General de l’Esport revela que les Franqueses té un dèficit 
d’un equipament poliesportiu de tipus 1.

El PAV1 és un dels usos de la proposta més votada per la ciutadania dins del procés participatiu que es va portar a terme el 
2014. La proposta guanyadora, que va obtenir un 76% dels vots emesos, va ser la número 1 que planteja que l’edifici inclogui un 
Centre d’Atenció Primària (CAP) (veure el plànol: zona 1, planta baixa); una sala polivalent per a activitats esportives, culturals i 
socials (zona 1, planta superior); un pavelló poliesportiu de tipus 1 (PAV1) i usos complementaris esportius (zona 2) i una 
biblioteca municipal i/o sales polivalents de formació i estudi (zona 3). Per a la zona 4, s’inclou un espai públic transitable i altres 
usos complementaris, com per exemple, un hotel d’entitats; oficines dels serveis municipals de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut; oficines dels serveis municipals de Polítiques Socials; o arxiu municipal. També es preveu l’enjardinament i adequació 
de l’entorn públic que rodeja l’edifici.
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Reforma de la Zona Esportiva de Llerona

La Zona Esportiva de Llerona fa temps que necessita una remodelació a fons. És per això que el consistori ha previst portar a 
terme, a mitjà termini, un projecte que inclou fer obres a tota la zona a excepció del camp de futbol, que l’Ajuntament ja va 
adequar als nous temps fa anys amb la instal·lació de la gespa artificial.

El projecte inclou la construcció de dues pistes de pàdel i un edifici per a vestidors i serveis. També es reformarà la pista de 
tennis i la pista poliesportiva actuals, i es dotarà de nou mobiliari infantil l’espai de jocs.
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La plaça de Joan Sanpera tindrà una pista poliesportiva

L’àrea d’Obres i Serveis construirà una pista poliesportiva a la plaça de Joan Sanpera, ubicada just al darrere de l’Ajuntament. 
La pista, de ciment, tindrà unes dimensions de 12 x 24 metres i estarà encerclada per unes tanques metàl·liques. S’hi 
instal·laran dues cistelles de bàsquet i dues porteries i també hi haurà dues barres laterals per col·locar-hi una xarxa de voleibol. 

Prèviament a la construcció de la pista poliesportiva es retirarà tota la grava de la plaça i se substituirà per sauló. 

En principi, la pista es col·locarà al costat esquerre de la plaça (mirant-la d’esquenes a l’edifici de l’ajuntament). Els talussos i la 
zona de jocs infantils es mantindran però el terra del mobiliari infantil es condicionarà de manera especial. 

Amb aquesta intervenció la plaça podrà acollir noves activitats esportives i el canvi de terreny ajudarà que bicicletes i patinets hi 
puguin transitar més fàcilment. La previsió és que l’obra es faci durant el primer trimestre de 2015.

34

Nous vestidors al camp de futbol de la Zona Esportiva Municipal de Bellavista

El camp de futbol de la Zona Esportiva Municipal de Bellavista tindrà vestidors. L’Ajuntament hi instal·larà uns mòduls 
prefabricats a aquest efecte. Aquesta millora és molt necessària en aquest equipament, ja que fins ara, els nens i nenes que el 
fan servir han de canviar-se a les instal·lacions de l’Escola Bellavista-Joan Camps, ubicada al costat mateix.
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Activitats
puntuals

GENER 2014

Les franquesines Paula Bertos, 
Laia Martín, Carla Robles i Marta 
Mera, campiones d'Espanya amb 
la selecció catalana d'handbol

Paula Bertos, de l’equip cadet femení 
d’handbol de les Franqueses, i Marta 
Mera, Carla Robles i Laia Martín, de 
l’infantil femení, es van proclamar 
campiones d’Espanya amb les 
seleccions catalanes d’handbol de la 
seva categoria al campionat de 
seleccions territorials que es va fer a 
primers de gener de 2014 a Astúries. 
Cal destacar l’actuació de la Paula 
Bertos a la final de la categoria cadet, 
en què va ser la màxima golejadora 
amb 6 gols.

La selecció catalana en categoria cadet 
femení va guanyar els següents equips: 
País Basc per 20-30, País Valencià per 
20-24, i Navarra per 20-29. Als quarts 
de final va guanyar la selecció de les 
Canàries per 22-30; a la semifinal, el 
País Basc per 19-32; i a la final, el País 
Valencià per 17-27.

El calendari de competició de la 
selecció catalana en la categoria infantil 
femení va ser el següent: va guanyar 
Melilla per 52-1, Extremadura 8-37, i 
Astúries per 23-26. Els quarts de final 
va vèncer Andalusia per 14-17; a la 

semifinal, Madrid per 16-18; i a la gran 
final, el País Valencià per 23-26. 

L'equip benjamí masculí B 
d'handbol participa al Torneig de 
Reis de la Garriga

El 4 de gener de 2014 l’equip benjamí 
masculí B d’handbol de les Franqueses 
va anar a jugar el Torneig de Reis 
organitzat per l’Handbol La Garriga. El 
torneig consistia en una fase prèvia de 
2 grups de 3 equips. Les Franqueses va 
jugar davant del BM La Roca i davant 
el BM Granollers. Bon joc per part dels 
de Joan Lax, tot i la derrota en la fase 
de grups. Va ser una bona matinal per 
gaudir de l’handbol amb els millors 
equips de la comarca.

El gimnàs Okamishin organitza un 
nou curs de defensa personal 
femenina

El gimnàs de Bellavista Okamishin Dojo 
va organitzar un nou curs de defensa 
personal adreçat a les dones majors de 
14 anys. El curs es va fer el 12 de 
gener de 2014 al matí i el va impartir el 
professor José M. Guisado. El preu per 
assistir al curs era de 10 euros.

La Mitja Marató dedica el km 8 al 
garriguenc Roque Soto

El 14 de gener de 2014 l’Associació 

Esportiva La Mitja va fer un homenatge 
al garriguenc Roque Soto, a qui es va 
dedicar el km 8 de la Mitja Marató 

Granollers-Les Franqueses-La Garriga. 
L'organització de la cursa va decidir 
fer-li aquest homenatge “per la seva 
contribució a la promoció de l’esport, 
sobretot entre infants i joves, perquè 
com a mestre ha educat els alumnes 
en els valors de l’esport i pel seu 
entusiasme com a esportista que ha 
participat en gairebé totes les edicions 
de La Mitja des dels inicis”.

La placa que dedica el km 8 de la cursa 
a Roque Soto es va posar a la rotonda 
de Tamayo. En representació de 
l’Ajuntament de les Franqueses va 
assistir a l’acte el regidor d’Esports, 
José Ramírez.

Roque Soto, que va estar acompanyat 
per familiars i amics, va remarcar que 
"el reconeixement és per a tots aquells 
que m'han ajudat a córrer i a educar 
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perquè jo tot sol no hauria pogut 
fer-ho".

Èxit de participació del XIX Cros 
Popular i XXII Cros Escolar, tot i 
la pluja

El 18 de gener de 2014 adults i joves 
engegaven a córrer amb ganes des del 
parc de Milpins de Corró d’Avall. És la 
dinovena i vintidosena ocasió en què el 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses organitza el Cros Popular i 
el Cros Escolar, respectivament, i que 
dissabte va animar a córrer al voltant 
de 700 persones. En aquesta edició, les 
curses van comptar amb la 
col·laboració del Club Fondistes 
Bellavista, A4 el km, CB Les 
Franqueses, AEH Les Franqueses i 
Banc de Sabadell i amb el suport del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental i la 
Diputació de Barcelona.

El Cros Escolar va comptar amb una 
gran participació, especialment en la 
categoria mini masculí, on es van rebre 
fins a 101 inscripcions o en les 
categories prebenjamí i benjamí.

El guanyador del Cros Popular va ser 
Jordi Relats, del Club Triatló Granollers. 
El segon en arribar a la meta va ser 
Jesús Suàrez, seguit de Khalid Kajtih. 
La millor atleta va ser Carmen Martín, 

d’A4 el Km de les Franqueses, 
acompanyada al podi de Mari Martínez 
i Mariana Morales. El regidor 
d’Esports, José Ramírez, que va ser 
present a l’entrega de premis, va 
destacar l’exigència de la cursa, de 
5.000 metres de recorregut.
Pel que fa al Cros Escolar, els guanya-
dors van ser els següents atletes: cadet 
masculí, Nabil El Hidouri (IES Blanca-
fort); cadet femení, Yasmina Mesa (CA 
Canovelles); infantil masculí, Youssef 
Essabani (CA Canovelles); infantil 
femení, Camila Danieluk (CA Grano-
llers); aleví masculí, Isaac Paradas (CA 

Mollet); aleví femení, Guita Bahim (CA 
Mollet); benjamí masculí, Jan Biel (CA 
Granollers); benjamí femení, Judith 
Alcazar (Pinatons); prebenjamí masculí, 
Joel Ibáñez (CA Canovelles); prebenja-
mí femení, Noèlia Blanchart (CA 
Granollers); mini masculí, Jan Galan 
(independent); mini femení, Natalia 
Segura (CA Canovelles).

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Unes 150 persones assisteixen a 
la projecció de la pel·lícula 
"Imparables" a Can Ribas

El 24 de gener de 2014 va tenir lloc la 
projecció del documental Imparables a 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris. 
L’acte, organitzat per la Unió Ciclista 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports, va comptar amb l’assistència 
d’unes 150 persones, entre les quals el 
director del film, Daniel Jariod, i els 
seus protagonistes.

L’acte, que va presentar el director 
gerent del PME, Josep Campaña, va 
començar amb unes paraules del 
director del film agraint la presència de 
tots els assistents. Acte seguit, el 
president la UCLF, Antoni Serra, va 
presentar el reportatge de 7 minuts en 
memòria del Paco, un ciclista de 
Granollers, que va ser la prèvia de la 
projecció de la pel·lícula Imparables.

Imparables és un documental que 
explica la història i les aventures d’un 
grup de ciclistes discapacitats autode-
nominat Els Pirates. El film comença al 
velòdrom de Barcelona, on Els Pirates 
entrenen junts malgrat les seves 
distintes capacitats i objectius. 

Alguns es conformen a mantenir-se en 
bona forma, altres aspiren al podi en 
els jocs paralímpics de Londres 2012 i 
també hi ha qui està començant a fer 
esport i encara no ha vençut del tot les 
seves pors.

L'organització de La Mitja entrega 
els obsequis als entrenadors 
franquesins

El 29 de gener de 2014 va tenir lloc 

l’acte d'entrega d'obsequis (uns equips 
esportius) als entrenadors que van dur 
a terme el programa Entrena La Mitja a 
les Franqueses.

L'acte, que va tenir lloc al Complex 
Esportiu Municipal, el va presidir Joan 
Villuendas, membre de l'organització 
de La Mitja i president de la Federació 
Catalana d'Atletisme, el qual va 
entregar els obsequis (unes malles 
llargues, una samarreta i una paravent) 
als cinc entrenadors que van dur a 
terme el programa: el Jaume, l'Anto-

nio, la Xesca, la Mireia i el Lluís, tots 
membres del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km. A l'acte també hi va assitir el 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
president del club, Rafa Lora.
El programa Entrena La Mitja va 
comptar amb una quarantena de 
participants, els quals van seguir els 
entrenaments cada dilluns, dimecres i 
divendres. Aquest programa va ser 
organitzat un any més pel Patronat 
Municipal d'Esports i el club A 4 el km.

FEBRER 2014

Es presenten els equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

L’1 de febrer de 2014 a la tarda va tenir 
lloc la presentació dels equips de 
bàsquet de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014. L’acte es va fer 
al Pavelló Poliesportiu Municipal, entre 
el partit que enfrontava el sènior B 
masculí del Club Bàsquet Les Franque-
ses amb el CB Matadepera Taronja i el 
matx que va jugar el sènior femení del 
CB Les Franqueses contra el CB 
Torelló.

La presentació dels equips de bàsquet 
franquesins va seguir el guió dels 
darrers anys: la desfilada de tots els 
grups i la tradicional sessió fotogràfica. 
L’acte va comptar amb la presència, 
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entre d’altres, de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, el 

regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club, Esteve Moliner, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d’Esports, Josep Campaña.

Aquest esdeveniment va ser organitzat 
conjuntament pel CB Les Franqueses i 
pel Patronat Municipal d’Esports.

Gran paper dels alumnes del 
gimnàs Nokachi de Bellavista al 
Campionat de Catalunya de 
Karate

L’1 de febrer de 2014 va tenir lloc a 
Tarragona el Campionat de Catalunya 
de Karate en les categories benjamí, 
aleví, infantil i juvenil: nens i nenes de 6 
a 13 anys d’edat. Els alumnes d’Agus-
tín Núñez i Montse Marín, del gimnàs 
Nokachi de Bellavista, van aconseguir 
24 podis amb el resultat total de 5 
medalles d’or, 11 de plata i 7 de 
bronze.

En concret, les medalles d’or les van 
guanyar els karatekes Xavi Sevillano i 
Jordi Valdivia, en kata, i Rafa Migueles, 
Besay Grediaga i Javier Martín, en 
combat. Pel que fa a les medalles de 
plata, van guanyar-les Joel Sánchez, 

Laura Martín, Iker Esteban i Izan 
Sevillano en kata, i Ainoa Astorga, Iona 
Lobato, Andrea Fernández, Kilian 
Raya, Miguel Azor, Izan Sevillano i 
Sara Montava, en combat. Les de 
bronze se les van endur Sergio 

Sánchez, David Moralas, Saúl López, 
Carla Garcia, Marc Reyes, Besim 
Bouzbid, Ian Lorente i Aaron Raya.

El plusmarquista mundial de 
marató Wilson Kipsang guanya la 
Mitja més multitudinària de la 
història

Més de 12.000 atletes van córrer el 2 
de febrer de 2014 la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, 
que en la seva 28a edició va fer el 
rècord de participants. El primer que va 
arribar a la meta després dels 21 km de 

recorregut va ser, com no podia ser 
d’una altra manera, el kenyà Wilson 
Kipsang, plusmarquista mundial de 
marató, amb un temps d’1 h 1 min 20 s. 
En categoria femenina, la victòria va ser 
per a la també kenyana Faith Jeruto, 
amb un registre d’1 h 14 min 13 s.

Els carrers de les Franqueses es van 
tornar a omplir de ciutadans que van 
voler animar el pas dels atletes pel 
nostre municipi. L’organització de La 
Mitja també va tornar a comptar amb 
desenes de voluntaris franquesins, 
l’aportació dels quals és imprescindible 
per al desenvolupament normal de la 
cursa.

L'edició més dura de la pedalada 
de BTT "L'aventura és l'aventura" 
atreu 250 ciclistes

El 16 de febrer de 2014 va tenir lloc la 
sisena edició de la pedalada de BTT 
“L’aventura és l’aventura” que 
organitza la Unió Ciclista Les Franque-
ses amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports. Hi van córrer 250 
ciclistes. Tot i que el nombre de 
participants va ser inferior al de l’any 
passat, els organitzadors es van 
mostrar molt contents, ja que aquest 
cap de setmana coincidien diverses 
curses ciclistes.
La pedalada tenia dos circuits, un de 

més dur i exigent d’uns 46 km de 
llargada (que va incorporar més trams 
de major dificultat i a més va comptar 
amb 4 km extres), i un altre de 20 km 
pensat per fer amb la família. Els dos 
circuits començaven i acabaven al parc 
de Milpins de Corró d’Avall.

El ciclista que va fer tot el regorregut 
llarg en menys temps va ser Ismael 
Ventura, de Cardedeu, que va aturar el 
crono en 2 h 4 min 51 s. El segon va 
ser Pere Amadó, que va fer un temps 
de 2 h 12 min 58 s, i el tercer, Francesc 
Garcia, amb 2 h 19 min 15 s. Aquests 
dos últims són membres del club 
organitzador.

Pel que fa a les noies, la primera a 
arribar va ser la franquesina Mercè 
Tusell, que va marcar un temps de 2 h 
51 min 14 s. La segona, Mar Franco, 

va arribar mig minut després. La 
tercera va ser Magdalena Duran, amb 
un temps de 3 h 2 min 33 s.

Al lliurament de premis van ser-hi 
presents l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Les Franqueses acull una trobada 
entre la Federació Catalana de 
Basquetbol i els clubs de la 
comarca

El 17 de febrer de 2014 al vespre va 
tenir lloc a la sala d’actes del Centre 
Cultural Can Ganduxer una trobada 
entre representants de la Federació 
Catalana de Basquetbol i diferents 
clubs de la comarca. En concret van 
ser 25 els clubs representats a la reunió 
i 70 el nombre de persones assistents.

A la reunió es van tocar temes com 
l’evolució de la situació econòmica de 
la federació, la seguretat social dels 
entrenadors, els nous projectes del 
departament de màrqueting de la 
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federació, el nou format de les fases 
finals dels Campionats de Catalunya i 
dels Territorials, el torneig de 3 x 3 o la 
modernització dels processos 
informàtics de l’entitat.

Cal destacar l’assistència a l’acte del 
regidor d’Esports de les Franqueses, 
José Ramírez, així com del president de 
la Federació Catalana de Basquetbol, 
Joan Fa Busquets, del directiu Xavi 
Valls, i del seu gerent, Toti Mumbrú. 
L’acte el va organitzar conjuntament la 
federació i el Patronat Municipal 
d’Esports.

La Unió Ciclista Les Franqueses 
dóna 700 euros al club 
paraciclista Genesis de Barcelona

El 22 de febrer de 2014, la Unió Ciclista 
Les Franqueses va fer un donatiu de 
700 € al club paraciclista barceloní 
Genesis Cycling Team. Aquest import 
és el resultat de la suma dels diners 
recaptats en la venda d'entrades per a 
la projecció que va tenir lloc el 24 de 
gener a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris de la pel·lícula Imparables 
(alguns protagonistes del qual són del 
club barceloní), més 1 € de cada 
participant de la cursa “L'aventura és 
l'aventura” que es va fer el 16 de febrer 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins. Els dos actes els va organitzar 
la UCF amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports.

L’acte d’entrega del taló, que va 
comptar amb la presència del president 
de l’entitat franquesina, Toni Serra, 
d’un representant del club Genesis, i 
del regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, es va fer 
dins del marc d’un berenar que la Unió 
Ciclista Les Franqueses va fer per als 
seus socis i per als voluntaris que van 
participar en l’organització de la 
pedalada BTT “L’aventura és 
l’aventura”.

El CE Llerona celebra la 
tradicional calçotada amb 
l'assistència de 400 persones

Unes 400 persones van assistir el 23 de 
febrer de 2014 a la XVII Calçotada- 
Memorial Pere Pou que va organitzar 
el Club Esportiu Llerona a la zona de les 
Antigues Escoles. L’acte va comptar 

amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i del Consell del 
Poble de Llerona.

Van ser presents a la calçotada 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d'Esports, José 
Ramírez, i la presidenta del Consell del 
Poble de Llerona, Rosa Maria Pruna.

Els atletes Anna Riera i Alfonso 
Guillén, escollits els millors 
esportistes amateurs a la 18a Nit 
de l'Esport de les Franqueses

El 28 de febrer de 2014 al vespre els 
esportistes de les Franqueses es van 
vestir de gala per celebrar la seva festa 
a la 18a Nit de l’Esport. Fins a 450 

persones es van reunir a l’Hotel Ciutat 
de Granollers. 

La Nit de l’Esport, organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports, es 
celebra cada any per fer un 
reconeixement públic i premiar aquells 
esportistes, persones i entitats locals 
que van destacar pel seus èxits i 
dedicació durant la temporada 
2012-13. Més d’una vintena d’entitats 
van participar a la nominació dels 
esportistes. Les votacions van tenir lloc 
unes setmanes abans de la Nit de 
l’Esport. 

En aquesta ocasió la convidada 
d’honor va ser la pilot Laia Sanz, 4 
vegades campiona del Dakar femení. 
Amb 28 anys, la pilot de Corbera de 
Llobregat, té un palmarès inigualable. 
Entre d’altres títols, té 15 mundials, 13 
de trial i 2 d’enduro. “La Laia és un 
exemple d’esforç i dedicació que ha 
tingut la seva recompensa a la darrera 
edició del Dakar, on ha aconseguit la 
16a posició de la classificació general i 
la 7a en una etapa, cosa que mai no 
havia fet cap dona en tota la història 
d’aquesta cursa”, va afirmar l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, 

que va agrair la presència de la pilot i 
també del seu patrocinador, en Josep 
Maria Lloreda. 

La Nit de l’Esport també va comptar 
enguany amb la presència del secretari 
general de l’Esport, Ivan Tibau, i del 
coordinador de l’Àrea d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Daniel Laga. A 
nivell municipal, a més de l’alcalde, van 

ser-hi presents el regidor d’Esports i 
president del Patronat, José Ramírez; 
els regidors i membres del Consell 
d’Administració del Patronat, Rosa 
Maria Isidro, Josep Randos i Vanesa 
Garcia; i les regidores Rosa Maria 
Pruna i Gisela Santos. 

En el moment dels parlaments, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, va 
agrair “l’esforç dels esportistes, de les 
entitats i de l’equip del Patronat 
Municipal d’Esports que amb el treball 
del dia a dia fan que l’esport a les 
Franqueses sigui gran”. Tant l’alcalde 
com el regidor van assegurar que 
continuaran treballant juntament amb 
la Generalitat i la Diputació per fer de 
l’esport a les Franqueses un referent. 

El secretari general de l’Esport, Ivan 
Tibau, i el coordinador d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Daniel Laga, 
van afirmar que arreu es parla de la Nit 
de l’Esport de les Franqueses perquè 
és una gala que posa en valor els 
mèrits esportius però també els valors i 
els beneficis per a la salut que aporta la 
pràctica esportiva. “Aquest municipi 
estima l’esport i l’esport estima aquest 
municipi”, va dir Laga. 

El periodista Jordi Sanuy va presentar 
la gala. Es van lliurar diplomes als 81 
nominats. Després del sopar es van 
lliurar els premis a les gestes 
esportives, als mèrits personals i els 
especials i, finalment, acabats els 
parlaments, es van entregar els premis 
als millors esportistes. 
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Enguany, els atletes del CA Canovelles, 
Anna Riera i Alfonso Guillén, van ser 
escollits els millors esportistes amateurs 
a la 18a Nit de l’Esport.

Premis a les gestes esportives
A l’equip amateur del Club 
Petanca Bellavista. En reconeixe-
ment per haver assolit l’ascens de 
categoria a Primera Divisió de la Lliga 
del Montseny la temporada 2012/13.
A l’equip sènior femení del Club 
Bàsquet Les Franqueses. En 
reconeixement per haver assolit 
l’ascens de categoria a Segona 
Catalana la temporada 2012/13.
A l’equip amateur femení del Club 
Esportiu Llerona. En reconeixement 
per haver assolit l’ascens de categoria 
a Preferent la temporada 2012/13.
A l’equip sub-12 del Club Escacs 
Les Franqueses. En reconeixement 
per haver assolit el Campionat 
Provincial i la tercera posició al 
Campionat de Catalunya la temporada 
2012/13.
A l’equip compost per Izan 
Sevillano, Aaron Raya i Rafael 
Migueles del Club Esportiu Karate 
Nokachi. En reconeixement per haver 
assolit el Campionat de Catalunya de 
Clubs de Kata la temporada 2012/13.
A l’equip senior masculí de 
l’Associació Esportiva Handbol 
Les Franqueses. En reconeixement 
per haver assolit l’ascens de categoria 
a Segona Catalana la temporada 
2012/13.
A l’equip infantil femení de la 
secció d’handbol del Patronat 
Municipal d’Esports. En reconeixe-
ment per haver assolit el Subcampionat 
de Catalunya i per disputar la fase 
sector del Campionat d’Espanya la 
temporada 2012/13.
A l’equip cadet femení de la 
secció d’handbol del Patronat 
Municipal d’Esports. En reconeixe-
ment per haver disputat la fase sector 
del Campionat d’Espanya la temporada 
2012/13 i com a campiones del torneig 
Granollers Cup 2013.

Premis als mèrits personals
A Miquel Pucurull del Club 
Atletisme A 4 el km. Per la seva 
trajectòria i mèrits personals com a 
atleta, per la seva dedicació en la 
difusió de les curses i per l’impuls de 
projectes solidaris vinculats a l’atletisme.

A Jordi Pavón de la secció de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports. Per la seva tasca i 
dedicació al foment del bàsquet a les 
Franqueses durant més de 10 anys.
A José Antonio Serrano del Club 
Futbol Les Franqueses. Per la seva 
trajectòria, mèrits personals i per la 
seva tasca i dedicació durant 18 anys al 
Club.

Premis especials
A l’empresa Ecoviand de Brugaro-
les. En reconeixement i agraïment al 
suport i patrocini de l’handbol a les 
Franqueses.
A Aida González i Judith Berruezo 
del Club Twirling La Torreta. En 
reconeixement per haver assolit el 
Campionat de Catalunya i la medalla de 
bronze de duet júnior a l’europeu 
disputat a Amsterdam al març de 2013.
A Paula Bertos, Marta Mera, 
Carla Robles i Laia Martín de 
l’Associació Esportiva Handbol 
Les Franqueses. En el cas de la 
Paula per la seva participació a la 
selecció catalana cadet i la Marta, la 
Carla i la Laia per la seva participació a 
la selecció catalana infantil. I a les 
quatre per haver assolit el Campionat 
d’Espanya de seleccions autonòmiques 
disputat a Astúries al gener del 2014.
A Carles Martínez del Reial Club 
Deportiu Espanyol. En reconeixe-
ment a la seva trajectòria i la seva 
tasca al davant de l’infantil B del Reial 
Club Deportiu Espanyol com a campió 
del XVIII Torneig Internacional BBVA de 
futbol 7 disputat a Arona, Tenerife, al 
desembre del 2013.
A Óscar Jurado del Club Hoquei 
Les Franqueses. En reconeixement a 
la tasca d’impuls i foment de l’esport de 
l’hoquei a les Franqueses. 

Premis als millors esportistes 
Categoria millor entrenador/a
Finalistes:
Alfonso Guillén del Club Atletisme 
Canovelles
Montse Marín i Agustín Núñez del Club 
Esportiu Karate Nokachi
Marià Yeste de la secció de bàsquet del 
Patronat Municipal d’Esports (guanya-
dor)
Categoria promoció femení
Finalistes:
Sara Méndez de la Unió Ciclista Les 
Franqueses

Marta Mera de la secció d’handbol del 
Patronat Municipal d’Esports
Clàudia Julià del Club Natació Grano-
llers (guanyadora)
Categoria promoció masculí
Finalistes:
Jordi Valdivia del Club Esportiu Karate 
Nokachi (guanyador)
Alfred Rodríguez del Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses
Sergi Navarro del Balonmano Grano-
llers
Categoria formació femení
Finalistes:
Ariadna Miró del Balonmano Granollers
Tania Hernández del Club Natació 
Granollers (guanyadora)
Judith Berruezo del Club Twirling la 
Torreta
Paula Bertos de la secció d’handbol del 
Patronat Municipal d’Esports
Categoria formació masculí
Finalistes:
Aleix Martínez del Balonmano Grano-
llers
Roger Burriel del Club Esportiu Karate 
Nokachi
Mourad Mounim del Club Atletisme 
Montornès (guanyador)
Categoria amateur femení
Finalistes:
Marta de Sande del Club Esportiu 
Karate Nokachi
Carmen Martín del Club Atletisme 
a4elkm
Anna Riera del Club Atletisme Canove-
lles (guanyadora)
Categoria amateur masculí
Finalistes:
Alfonso Guillén del Club Atletisme 
Canovelles (guanyador)
Artur Colomer del Sweetrade Bowling 
Club Les Franqueses
Sadok Mounim del Club Esportiu 
Karate Nokachi

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

MARÇ 2014

El Club Arc Les Franqueses acull 
un seminari de la tècnica de tir 
"gap shooting"

L’1 de març de 2014 es va celebrar a 
les instal·lacions del Club Arc Les 
Franqueses un seminari promogut per 
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la Federació Catalana de Tir amb Arc 
sobre l'entrenament de la tècnica de tir 
amb arc recte anomenada gap 
shooting. 

La part teòrica es va realitzar a la sala 
polivalent del Complex Esportiu 
Municipal i la pràctica a la nau del club.

El ponent va ser Julio Lozano Brea, 
arquer polivalent i competidor d'alt 
nivell i fabricant d'arcs tradicionals i 
ganivets artesans. 

Van assistir-hi un total de 25 monitors 
de diferents clubs de Catalunya, els 

quals van practicar aquesta tècnica 
amb molt bons resultats.

Quaranta franquesins veuen 
guanyar el Barça de bàsquet a 
l'Eurolliga

El 6 de març de 2014 una expedició 
d'unes 40 persones de la secció de 
bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports, encapçalats per l’alcalde, 
Francesc Colomé, i pel regidor 
d'Esports, José Ramírez, van poder 
gaudir en directe del partit d'Eurolliga 
entre el FC Barcelona i el Fenerbahçe 
Ulker de Turquia al Palau Blaugrana.

El partit el va guanyar l'equip local amb 
un contundent 93-73. Amb aquesta 
victòria, el Barça va fer un pas 

endavant per classificar-se entre els 8 
millors equips europeus de 2014. Sense 
cap mena de dubte, l’expedició 

L’AE Ramassà juga un partit al 
camp del millor equip de futbol 
d’Etiòpia

A primers de març de 2014, el club 
franquesí AE Ramassà va 
protagonitzar, amb el suport de 
l’Ajuntament de les Franqueses, un 
viatge extraordinari a Etiòpia per 
jugar-hi un partit amistós contra el 
millor equip de futbol d’Etiòpia, el 
Saint George. El resultat del partit 
va ser de 6 a 0 a favor dels locals, 
però els franquesins, que militen a la 
Quarta Divisió Catalana, van jugar 
molt bé, ja que van aguantar fins al 
minut 70 de joc amb un sol gol en 
contra al marcador. El partit, que es 
va jugar davant de 20.000 
espectadors a l’estadi nacional 
d’Addis Abeba, va aixecar molta 
expectació, ja que era la primera 
vegada que un club europeu jugava 
en aquell país.

Però a banda de jugar el partit, l’AE 
Ramassà també va aprofitar el 
viatge per fer una donació d’uns 100 

kg de material esportiu per als equips 
de formació del club etíop. Material 
que es va sumar als 90 kg que va 
donar també l’Ajuntament de les 
Franqueses a través del regidor 
d’Esports de les Franqueses, José 
Ramírez, i el director gerent del 
Patronat Municipal d’Esports, Josep 
Campaña, cedit per la Fundació Esport 
Solidari Internacional.

Aquesta, però, no va ser l’única acció 
solidària que van dur a terme Ramírez i 
Campaña, ja que també van donar un 
conjunt d’equipacions esportives a 
l’equip de futbol de Woldiya, una ciutat 
d’uns 50.000 habitants situada a uns 
500 km al nord d’Addis Abeba. El 
contacte amb l’alcalde d’aquesta ciutat 
es va fer a través de la Fundació IPI 
Cooperació, una organització no 
governamental per al 
desenvolupament que treballa des de 
fa anys en la protecció dels infants de 
la zona.

El regidor José Ramírez va fer entrega 
d’una carta de bones voluntats de 

l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, al regidor de 
Cultura i Esports de la ciutat, el qual 
li va lliurar una altra en el mateix 
sentit de l’alcalde de Woldiya. Els 
representants de la ciutat africana 
es van mostrar molt agraïts amb la 
donació del material esportiu i van 
ser molt receptius amb la 
possibilitat que es pugui produir 
l’agermanament entre aquesta 
població i el municipi de les 
Franqueses.

Ramírez també va ser rebut pel 
cònsol espanyol a la capital del país 
africà, qui li va oferir tot el seu 
suport i ajuda per facilitar que el 
procés d’agermanament tiri 
endavant. A banda dels aspectes 
relacionats amb l’intercanvi cultural 
entre les dues poblacions, el 
consistori franquesí també vol que 
l’agermanament inclogui aspectes 
de cooperació entre pobles, fet pel 
qual està estudiant implicar-se en 
algun projecte solidari a través de la 
Fundació IPI Cooperació.
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franquesina va gaudir d'un bon 
espectacle.

Atorgades les subvencions a 
entitats esportives de les Fran-
queses per al 2014

El Consell d’Administració del Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses, 
en sessió celebrada el 25 de març de 
2014, va acordar, entre d’altres, 
aprovar la proposta d’atorgament de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014 elaborada per l’òrgan 
col·legiat del Patronat Municipal 
d’Esports, per un import total de 66.054 
euros. 

Les entitats esportives locals beneficia-
des d’aquesta subvenció per a 
activitats esportives per a l’any 2014 
són: CF Bellavista Milan, CB Les 
Franqueses, AEH Les Franqueses, CF 
Les Franqueses, CE Karate Nokachi, 
CE Shiho-Wari, Club Petanca Bellavis-
ta, AE La Perestroika, AE Veterans 
Bellavista Milan, CA A 4 el km, US 
Corró d’Amunt, AE Ramassà, UC Les 
Franqueses, Club Petanca Corró 
d’Amunt, AE Fondistes Bellavista, Club 
Ciclista Corró d’Amunt, Club Tennis Les 
Franqueses, Club Tennis Els Gorchs, 
Sweetrade Bowling Club Les Franque-
ses, CE Okamishin Bellavista, Club Tir 
amb Arc Les Franqueses, CE Llerona, 
Penya Barcelonista de Llerona i Club 
d’Escacs Les Franqueses.

Segons José Ramírez, regidor 
d’Esports i president del PME, “des del 
Patronat s'ha fet un esforç per 
mantenir i augmentar la dotació 
d'aquestes subvencions, cosa que 
reflecteix el valor que dóna el PME al 
gran treball que fan les entitats al 
municipi”.

ABRIL 2014

Els beneficis de la cursa solidària 
Els 10 km de les Franqueses es 
donen per a la lluita contra el 
càncer de ronyó

L’1 d’abril de 2014, al migdia a la sala 
de plens de l’Ajunatment de les 
Franqueses, es va formalitzar l’acte de 
signatura de la donació dels beneficis 
de la cursa Els 10 km de les Franque-
ses. Els membres del Club d’Atletisme 

A 4 el km, organitzadors d’aquesta 
prova, i l’alcalde Francesc Colomé i el 
regidor d’Esports, José Ramírez, van 
entregar un xec de 2.124 euros al 
doctor José Pablo Maroto, metge de la 
Fundació Privada Institut de Recerca 
de l'Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau (IRHSCSP). 

L’objectiu de la cursa Els10 km de les 
Franqueses és recollir fons per a la 
recerca i investigació del càncer de 

ronyó. Els membres del Club d’Atletis-
me A 4 el km, Xavier Roca i Meritxell 
Riera, van destacar l’èxit de participa-
ció de la cursa i l’esforç de tots els 
voluntaris. El doctor Maroto va agrair 
la donació i va destacar la importància 
de la recerca en aquests tipus de 
malalties. 

L’alcalde Francesc Colomé va oferir tot 
el suport que sigui necessari per al 
desenvolupament de les properes 
curses solidàries que organitzi el Club 
d’Atletisme A 4 el km “perquè des del 
consistori també es vol fer una aposta 
per la recerca”. El regidor d’Esports, 
José Ramírez, va mostrar-se molt 
satisfet per tenir un club en el municipi 
que a més de promoure la pràctica 
esportiva, fomenti la solidaritat.

El Club Hoquei Les Franqueses fa 
la presentació en societat amb un 
partit contra els veterans del FC 
Barcelona

El 6 d’abril de 2014 el Club Hoquei Les 
Franqueses va presentar els seus tres 
equips a la població. I ho va fer amb 
uns quants partits, el més destacat dels 
quals el va jugar l’equip sènior contra 
els veterans del FC Barcelona. 

La presentació es va fer durant tot el 
matí a la pista poliesportiva coberta de 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, instal·lació on entrenen i 
juguen els integrants del CH Les 

Franqueses. Els primers de sortir a 
pista, a les 10.30 h, van ser els 
integrants de l’escola del club, que van 
jugar contra l’Hoquei La Garriga. Els 
més petits del CH Les Franqueses van 
fer un bon partit, ja que van empatar la 
primera part i van guanyar la segona i 
la tercera. A continuació, a les 11.30 h, 
els benjamins del club franquesí van 
jugar un torneig triangular contra dos 
equips, en què van perdre els dos 
partits que van jugar. S’ha de tenir en 
compte que els nens d’aquests equips 
fa més de sis anys que juguen a hoquei 
patins, mentre que els de les Franque-
ses només fa cinc mesos. 

Un cop acabat el triangular, es va fer la 
presentació de tots els jugadors del 
club, moment en què l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, va 
aprofitar per entregar una placa de 
reconeixement a Òscar Jurado, 
membre del CH Les Franqueses, per la 
tasca d’impuls i foment de l’esport de 
l’hoquei al municipi, un guardó que no 
se li va poder lliurar a la Nit de l’Esport 
del mes de febrer. Així mateix, el 

regidor d’Esports, José Ramírez, va fer 
entrega d’una altra placa als veterans 
del Barça en agraïment per haver-se 
desplaçat fins a les Franqueses per 
jugar un partit d’hoquei. 

Acte seguit es va disputar el partit 
estel·lar de la jornada entre el club 
amfitrió i els veterans del FC Barcelo-
na, que va acabar amb victòria visitant 
per 0 gols a 6. Cal destacar la gran 
plantilla blaugrana, alguns dels 
integrants de la qual són autèntiques 
llegendes de l’hoquei mundial. Així 
doncs, a Corró d’Amunt van ser-hi 
Jordi Martínez, Miquel Plaza, Toni 
Rovira, Gaby Cairo, Lluís Segarra i Joan 
Carles Aguilera. L’equip del CH Les 
Franqueses el van formar Òscar 
Jurado, Martí Bayes, Joan Mimó, 
Ramon Fernàndez, Xavi Serra, Pep 
Vidal, Ivan Rodríguez, David Pintor i 
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Roger Mimó. Per finalitzar la jornada es 
va fer una calçotada per dinar per a 
més de 75 persones entre pares de 
participants, jugadors i plantilla del 
Barça.

Els monitors de bàsquet de les 
Franqueses participen en un taller 
de formació en valors en l’esport 
de base

El 7 d’abril de 2014 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de la 
Garriga un taller de formació en valors 
organitzat conjuntament pel Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses, 
el CB La Garriga i el CB L'Ametlla, 
destinat tant a entrenadors en etapes 
de formació, com a pares.

Un total de 65 assistents, entre els 
quals hi havia la majoria d'entrenadors 
de la secció de bàsquet del PME, van 
gaudir d'aquest taller, impartit per un 
integrant del GEPE, el Grup d'Estudis 
de Psicologia de l'Esport, el qual va fer 
èmfasi en els valors que s’han de 
mostrar en les etapes de formació 
esportiva, així com en la metodolgia o 
camins que es poden fer servir.

Unes quaranta persones assis-
teixen a la conferència del 
director del Consell Català de 
l’Esport

El 9 d’abril de 2014 al vespre va tenir 
lloc una conferència-col·loqui a la sala 
d’actes del Centre Cultural Can 
Ganduxer amb el títol “L’esport i el dret 
a decidir”. La xerrada, organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports, va anar a 
càrrec de Gerard Figueras, director del 
Consell Català de l’Esport. En la seva 
intervenció, Figueras va repassar a 
grans trets quina és la situació actual 
de l’esport a Catalunya i va explicar, 

segons el seu parer, què significaria per 
a l’esport català la consecució d’un 
estat independent. 

A l’acte, van assistir-hi unes quaranta 
persones vinculades amb l’esport 
franquesí, entre les quals l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. En 
acabar la seva exposició, Gerard 
Figueras va contestar totes les 
preguntes que li van fer des del públic.

Els franquesins Anna Riera i Quim 
Magan reben el premi al millor 
corredor local de la Mitja

L’organització de La Mitja Grano-
llers-Les Franqueses-La Garriga va 
lliurar el 10 d’abril de 2014 a la tarda 
els premis als millors atletes locals de 
les poblacions que van impulsar el 
programa d’entrenaments “Comença a 
fer la Mitja”. L’entrega de premis es va 
fer a la botiga que l’empresa càrnica 
Arderiu, una de les col·laboradores de 
la cursa, té a Canovelles. 

Entre els guardonats, doncs, hi havia 
l’atleta que va arribar en primera 

posició de tots els franqueins que van 
fer la Mitja d’enguany, Quim Magan, 
que va fer un temps d’1 h 12 min 42 s, 
el segon millor temps de tots els 
corredors locals. L’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, va 
entregar el guardó al seu fill, ja que 
Magan no va poder ser-hi perquè 
estava de viatge. Pel que fa a la 
categoria femenina, la primera 
franquesina a arribar a la meta va ser 
Anna Riera (millor esportista de les 
Franqueses de 2013), que va fer un 
temps d’1 h 24 min 32 s, el millor de 
totes les atletes locals. 

A l’acte també va ser present, entre 
d’altres representants municipals, el 
regidor d’Esports de les Franqueses, 
José Ramírez. A més del trofeu, els 
atletes premiats també van rebre un lot 
de productes de KH7, un dels principals 
patrocinadors de la Mitja, així com un 
val de 30 euros per gastar en produc-

tes Arderiu. A banda de les Franque-
ses, van participar en el programa 
“Comença a fer la Mitja” els ajunta-
ments de Canovelles, Cardedeu, 
Granollers, la Garriga i la Llagosta.

Gran actuació dels alumnes del 
club Nokachi al Campionat 
d’Espanya de Karate

El cap de setmana del 12 i 13 de abril 
de 2014 es va celebrar el 36è Campio-
nat d’Espanya de Karate en les 
categories de benjamí, aleví, infantil i 
juvenil (modalitats kata i kumite), que 
va tenir lloc a Oviedo. Amb una 
participació de més de 700 nens i 
nenes en total.

En aquest campionat es van incorporar 
noves categories: la de kata benjamí 
(tant masculí com femení) i kumite aleví 
(masculí i femení). L’expedició catalana 
va estar representada por uns 40 
membres, 12 d’ells del Club Karate 
Nokachi de les Franqueses del Vallès: 
Ainoa Astorga, Andrea Fernández, 
Aaron Raya, Javier Martín, Kilian Raya, 
Miquel Azor, Besay Grediaga, Rafa 
Migueles, Izan Sevillano, Xavi Sevilla-
no, Jordi Valdivia i Iona Lobato.

Cal destacar l’actuació d’Aaron Raya, 
que va guanyar la medalla de bronze 
en la categoria de kumite juvenil, així 
com la del seu germà, Kilian Raya, que 
va obtenir la medalla de plata en 
kumite aleví.

També cal ressaltar que el 26 d’abril es 
va celebrar a Madrid la preselecció en 
categoria juvenil en kata i kumite. Hi 
van assistir la majoria de medallistes 
del Campionat d’Espanya i diversos 
competidors convocats per a l’ocasió, 
entre ells Jordi Valdivia i Aaron Raya.

Una trentena de participants al 1r 
Campus d’Hoquei Xavi Barroso 
que es va fer a Corró d’Amunt per 
Setmana Santa

La Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt va acollir del 14 al 17 d’abril 
de 2014 el 1r Campus d’Hoquei Xavi 
Barroso, organitzat pel CH Les 
Franqueses. Aquesta primera edició va 
tenir molt d’èxit, ja que va comptar 
amb la participació de 31 nens i nenes 
de 6 a 13 anys d’edat de diferents clubs 
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de Catalunya, que van poder fer 
entrenaments amb grans figures de 
l’hoquei català, com ara el mateix 
Barroso, jugador del FC Barcelona i 
campió del món amb la selecció 
espanyola; Gemma Cristófol, jugadora 
del CHP Bigues i Riells de l’OK Lliga; 
Cesc Campor, del CH Caldes; Òscar 
Jurado, coordinador del CH Les 
Franqueses i entrenador del CH 
Ripollet; i Ibai Rubiés. 

A més, els nens i nenes van rebre la 
visita de dos jugadors més del FC 
Barcelona, el porter Sergio Fernández i 
el jugador Marc Gual (4 vegades 
campions del món i 3 d’Europa), que 
van fer les delícies dels seus fans més 
joves i van signar els estics dels que els 
ho van demanar. Aquesta primera 
edició del campus ha estat tan exitosa 
que l’organització ja està pensant de 
fer-ne un altre a l’estiu, com a 
conseqüència de les felicitacions que 
han rebut de part de jugadors i de 
pares i mares. El 1r Campus d’Hoquei 
Xavi Barroso es va tancar el dijous 17 
d’abril amb una sèrie de partidets i el 
lliurament d’obsequis per tots als 
participants.

El Club Bàsquet Les Franqueses 
reprèn el campus de Setmana 
Santa amb èxit de participació

Els dies 14, 15, 16 i 17 d'abril de 2014, 
el Club Bàsquet Les Franqueses va 
organitzar un campus de tecnificació 
per Setmana Santa. Un total de 33 
jugadors d'entre 6 i 15 anys van gaudir 
d'uns matins plens de bàsquet. Tècnica 
individual, concursos de tir, de bot i 
d'habilitats, 3x3 i piscina van ser 
algunes de les diverses activitats 
realitzades pels participants. Segons els 
organitzadors, el campus va ser un èxit 

de participació, més tenint en compte 
que feia uns anys que no es portava a 
terme cap activitat extra durant 
aquestes dates.

Dues franquesines participen al 
Campionat d’Europa de Twirling

Dues franquesines, components del 
Club Twirling La Torreta, van participar 
al Campionat d'Europa de Twirling que 
es va celebrar a Oostende (Bèlgica) del 
18 al 21 d'abril de 2014. Les atletes de 
les Franqueses van participar-hi en les 
modalitats d'equip, duet i individual. 

Aida González, va quedar 9a en 
categoria sènior individual 1 bastó, 3a 
en duet sènior i 5a en equip. Per la 
seva part, Judith Berruezo va entrar en 
dues finals d'individuals, quedant 

classificada en 6a posició en individual 
2 bastons i 7a en individual dansa. En la 
modalitat de duet sènior va quedar 3a i 
en equip, 5a. Totes dues van fer en les 
seves corresponents categories una 
fantàstica competició, quedant sempre 
classificades entre l’elit euroepa del 
twirling.

Bon paper del cadet masculí B 
d’handbol de les Franqueses al 
Torneig Internacional de Calella

L’equip cadet masculí B d’handbol de 
les Franqueses va fer una bona 
actuació en el 31è Torneig Internacional 
d’Handbol “Trofeu Ciutat de Calella” 
que es va disputar el 19 i 20 d’abril de 
2014. Aquest any, els franquesins 
debutaven a la categoria cadet jugant 
contra rivals més grans que ells. Tot i 
això van aconseguir classificar-se per a 
quarts de final del torneig.

Als quarts de final van jugar contra 
l’Handball Club d’Aix en Savoie. Tot i 
jugar un partit excel·lent van ser 
derrotats per 4 gols de diferència.

L’handbol de les Franqueses, al 3r 
Torneig Internacional del GeiEG

El 19 i 20 d'abril de 2014 una expedició 

de 100 persones formada per 30 
jugadors i entrenadors i uns 70 pares 
va desplaçar-se fins a Girona per 
disputar el 3r Torneig Internacional 
d'Handbol del GEiEG. 

Amb un cartell de luxe, l’equip aleví 
masculí de les Franqueses (format per 
l’A i el B) s’havia d’enfrontar davant el 
Toulouse (primera divisió francesa), el 
Bordils i el Banyoles, un dels millors 
planters de les terres gironines. 

El primer partit davant del Toulouse els 
va agafar una mica de sopresa ja que 
jugaven en categoria "expert". Això 
volia dir camp gran, 7 jugadors i un joc 
encara molt més dinàmic. El segon 
partit van jugar davant del Banyoles 
aconseguint una victòria molt treballa-
da per part dels franquesins. Contra el 
Bordils van perdre, tot i fer un bon 
partit. 

Diumenge es jugaven les semifinals. Els 
franquesins van haver de jugar contra 
el Toulouse, amb qui van tornar a 
perdre. En el partit pel tercer i quart 
lloc s'enfrontaven al Banyoles, a qui ja 
havien guanyat el dia anterior. Però en 
aquest ocasió, els banyolins no van 
posar les coses fàcils als franquesins i 
el partit es va decidir en un últim 
llançament de falta directa a temps 
parat, que van marcar els de Banyoles. 

Per la seva banda, l'infantil masculí va 
jugar davant del Banyoles, el Toulouse, 
el Bordils i l’equip amfitrió, el GEiEG. 
Els franquesins van jugar a un bon 
nivell durant tot el torneig aconseguint 
la victòria davant del conjunt francès. 

Diumenge es va fer el lliurament de 
premis on es va fer entrega de la copa 
de quart classificat a l'aleví masculí i les 
medalles corresponents a l'equip 
infantil masculí.

L’Escola de Tennis de les Franque-
ses, al Trofeu Comte de Godó

El 22 d'abril de 2014 l'Escola de Tennis 
Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Barcelona Open Banc Sabadell 62è 
Trofeu Comte de Godó. És el quart  any 
consecutiu que la sortida es fa conjun-
tament amb els alumnes del CT 
Cardedeu i els de l'Escola de Tennis de 
les Franqueses (PME). 
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A la sortida hi van participar una 
quarantena d'alumnes (10 de l'escola  
franquesina). Els nois i noies van gaudir 
molt amb l'ambient del Godó, veient 
diferents partits de jugadors com 
Roberto Bautista, Kei Nishikori, Nicolay 
Davydenko, Ernests Gulbis i Tommy 
Robredo, així com també demanant 
autògrafs i fent-se fotos amb David 
Ferrer i Rafa Nadal.

800 persones participen a la XII 
Caminada Popular de les Franque-
ses

El 27 d’abril de 2014 va tenir lloc la XII 
Caminada Popular de les Franqueses, a 
la qual van assistir 800 persones. Els 
participants van recórrer uns 19 km de 

distància per camins del municipi, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El recorre-
gut, circular, va passar per Milpins, 
cementiri de Marata, Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, turó de la 
Il·lusió, turó de les Mentides i cementiri 
de Corró d’Avall. 

A la fi del recorregut, els caminants van 
rebre, a més dels tres avituallaments 
que els organitzadors els havien 
preparat durant el camí, el tradicional 
entrepà de botifarra i una ampolla-can-
timplora com a obsequi de record 
d’aquesta edició. A més, també van 
entrar en el sorteig de diversos regals 
gentilesa de diverses empreses 
col·laboradores. 

La caminada la va organitzar com cada 
any el Patronat Municipal d’Esports de 
les Franqueses, que també ha organit-
zat un cop més el Concurs de Fotogra-
fia de la caminada.

Enguany, la caminada també tenia un fi 
solidari, ja que part del preu de la 
inscripció es destinarà a finançar el 
projecte de salut maternoinfantil que té 
l’ONG IPI Cooperació a la ciutat etíop 

de Woldiya, població amb la qual les 
Franqueses ha iniciat un procés 
d’agermanament. 

En paral·lel a la celebració de la 
caminada, el mateix 27 d’abril a les 10 
del matí va tenir lloc la 1a Cursa 
Dream Runners Les Franqueses, una 
cursa d’uns 12 km de distància per 
camins de muntanya, que també va 
començar i acabar a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. Aquesta 
prova, en la qual van participar una 
vintena de persones, també destinarà 
una part dels seus ingressos al mateix 
projecte solidari que la caminada. 

La 1a Cursa Dream Runners Les 
Franqueses estava organitzada 
conjuntament pel Patronat Municipal 
d’Esports, el club d’atletisme franquesí 
A 4 el km i Dream Runners, una entitat 
sorgida en el si de l’ONG IPI Coopera-
ció, que organitza curses solidàries per 
ajudar a finançar projectes de coopera-
ció amb el tercer món. L'entrega de 
premis als primers classificats, tant en 
categoria masculina com en femenina, 
va anar a càrrec del regidor d'Esports, 
José Ramírez.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

MAIG 2014

Els arquers franquesins fan una 
gran actuació al Campionat 
Provincial de Tir amb Arc

Els membres del club Arc Les Franque-
ses van fer un gran paper al XXXVIII 
Campionat Provincial de Tir amb Arc a 
l’Aire Lliure que va tenir lloc el 4 de 
maig de 2014 a Olesa de Montserrat, 
amb una participació total de 59 
esportistes. El torneig el va organitzar 
el Club Tir Arc Olesa i la Federació 
Catalana de Tir amb Arc. 

Els arquers franquesins van acudir a la 
cita amb ganes d'obtenir uns bons 
resultats. Al final de la jornada, aquesta 
il·lusió va obtenir la seva recompensa 
en totes les categories en què van 
competir. Aquestes van ser les 
classificacions dels arquers de les 
Franqueses: 1r lloc, Lydia, en la 

modalitat d'arc recorbat esquirol 
femení; 1r lloc, Guerau, en la modalitat 
d'arc recorbat esquirol masculí; 1r lloc, 
Joan, en la modalitat d'arc recorbat 
benjamí masculí; 2n lloc, Arnau, en arc 
recorbat infantil masculí; 3r lloc, 
Clàudia, en arc recorbat aleví femení; 
3r lloc, Àngel Galiano, en arc nu sènior 
masculí.

Més de setanta jugadors i jugado-
res, al 3r Torneig de Primavera de 
Tennis i Pàdel

Els dies 9, 10 i 11 de maig de 2014 es 
va disputar a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall el 3r Torneig 
de Primavera de Tennis i de Pàdel, 
organitzat pel Patronat Municipal 
d'Esports de les Franqueses conjunta-
ment amb l'Escola de Tennis Jordi 
Plana, que va comptar amb la partici-
pació de 76 esportistes, entre homes i 
dones. 

En el campionat de pàdel hi van 
participar 16 parelles masculines i 10 
de femenines, que van jugar un mínim 
de 2 partits amb enfrontaments al 
millor de 3 sets (últim set supertiebreak 
a 10 punts). 

En la modalitat de tennis hi van 
participar 16 homes i 8 dones, que 

també van jugar un mínim de 2 partits 
amb enfrontaments al millor de 3 sets 
(últim set supetiebreak a 10 punts).

Els guanyadors i finalistes del torneig 
van ser els següents:
Pàdel: Fase consolació: campiones, 
Francesca Ramos i Lourdes Vilaç; 
subcampiones, Susana Garcia i Gemma 
Vallvé; campions, Luis Bergara i Javier 
Lozano; subcampions, Josep Barberillo 
i Toni Navines. Fase final: campiones: 
Georgina Jorba i Carla Jorba; subcam-
piones: Lídia Ganduxé i Pepa Castaño; 
campions, Carles Caldentey i Ramon 
Pons; subcampions, Marc Navarro i 
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Alfons Ferreira.
Tennis: Fase consolació: campiona, 
Maribel Sánchez; subcampiona, 
Montserrat Tricas; campió, Diego 
Plugliese; subcampió, Daniel Sánchez. 
Fase final: campió, Víctor Berenguer; 
subcampió, Manuel Caraver; campio-
na, Marta Polo; subcampiona, Eva 
Giménez.
l diumenge, després de l'entrega de 
premis, es va realitzar un sorteig de 
material esportiu entre els assistents a 
les finals.

Bona actuació del CT Les Fran-
queses al Campionat Comarcal de 
la Federació Catalana de Tennis

Al mes d’octubre de 2013, el Club 
Tennis Les Franqueses va inscriure al 
Campionat Comarcal de la Federació 
Catalana de Tennis quatre equips: 
l’aleví masculí, l’infantil masculí, el 
cadet masculí i el cadet femení.

El cap de setmana del 10 i 11 de maig 
de 2014 va finalitzar la primera fase 
d'aquest campionat.

Els integrants dels quatre equips del CT 
Les Franqueses per a la temporada 
2013-2014 eren: Marcel Riera, Martí 
Cruz, Daniel Noé, Àlex Lozano, Pau 
Prims, Màxim Chornyy i Nil Morales 
(en categoria aleví masculí); Oleguer 
Casajoana, Ferran Aguado, Sergi 
González, David Barrio i Eric Flores (en 
categoria infantil masculí); Rafael 
Barrio, Guillem Ginestet, Arnau Caralt, 
Adrià Rodríguez, Ian Baño i Marc 
Abarca (en categoria cadet masculí); 
Carla Cortés, Núria Camp, Natàlia 
Franch, Anna Ballús i Laura Isern (en 
categoria cadet femení).

Els monitors de l'Escola Municipal de 
Tennis volen agrair públicament l'esforç 
d’aquests nois i noies en els entrena-
ments i en els dies de partit.

Tres jugadores franquesines, 
convocades per a la Pre-CATH 
d'handbol femení

Les jugadores franquesines de 
categoria infantil Marta Mera, Laia 
Martín i Carla Robles van ser convoca-
des per participar en el procés de 
selecció per entrar al Centre d’Alta 
Tecnificació d’Handbol (CATH). Aquest 

procés es va dur a terme els dies 11 i 
18 de maig de 2014 al pavelló de l’OAR 
Gràcia (Sabadell) i al poliesportiu Can 
Vinader (Castelldefels), respectivament. 

Aquestes activitats estan incloses dins 
del Programa de Tecnificació Infantil 
Femenina per a noies de segon any. 
També serveix per continuar amb el 
seguiment de les jugadores de cara a la 
selecció catalana cadet 2014-2015.

El cadet femení d’handbol queda 
en segon lloc a la fase sector i no 
pot disputar el Campionat 
d’Espanya

Malgrat el bon paper que va fer l’equip 
cadet femení d’handbol de les Franque-

ses a la fase sector del Campionat 
d’Espanya que es va celebrar el 17 i 18 
de maig de 2014 a Sagunt, no es va 
classificar per poder jugar la fase final 
d’aquesta competició, ja que va quedar 
en segona posició i només hi anava el 
primer.

L’expedició franquesina va marxar cap 
a terres valencianes el dijous 15 de 
maig. L’endemà començava la 
competició. A les franquesines els va 
tocar jugar el primer partit contra el 
Club Balonmano Roquetas, les 
campiones d’Espanya de l’any passat 
en categoria infantil. Les de les 
Franqueses van fer un partit molt 
complet, que van acabar guanyant per 
7 gols de diferència, traient-se així 
l’espina de la derrota que van patir el 
2013 contra aquest mateix equip.

El dissabte 17 de maig, el cadet femení 
de les Franqueses va jugar contra el 
club organitzador del sector i favorit a 
priori, el BM Morvedre, que va acabar 
fent bo el pronòstic i va guanyar el 
partit per 12 gols de diferència, malgrat 
el bon joc desplegat pel seu rival.

Per últim, el darrer partit que van jugar 
les franquesines va ser el diumenge 

contra el primer equip de Múrcia, el 
BM Abarán, a qui van acabar vencent 
amb un joc de molta combinació, ràpid 
i eficaç.

Bon balanç, doncs, de l’actuació de les 
jugadores de les Franqueses, que 
malgrat no van poder classificar-se per 
a la fase final del Campionat d’Espanya, 
van competir a un molt bon nivell.

El 2n Torneig de Petanca Felip 
Puig aplega més de 200 partici-
pants

Més de 200 participants van jugar al 2n 
Torneig de Petanca Felip Puig que es 
va disputar el 18 de maig de 2014 a les 
Pistes Municipals de Petanca de Corró 
d’Avall. L’elevat nombre de tripletes 
que hi van prendre part va fer necessa-
ri habilitar més pistes de petanca a la 
plaça de la Malagarba. 

La jornada es va iniciar al voltant de les 
nou del matí, amb un descans per 
gaudir d’un esmorzar de germanor i 
efectuar el lliurament d’obsequis 
commemoratius, i va finalitzar al 
voltant de la una del migdia. 

Com no podia ser d’una altra manera, 
el Torneig va comptar amb la presència 
i participació del conseller d’Empresa i 
Ocupació, Felip Puig. També van 
assistir-hi les màximes autoritats del 
món de l’esport català: el secretari 
general d´Esports, Ivan Tibau; el 
director del Consell Català de l’Esport, 
Gerard Figueres; i el coordinador 

d´Esports de la Diputació Barcelona, 
Daniel Laga. Es comptava amb el 
diputat d´Esports de la Diputació 
Barcelona, Josep Salom, però per 
motius personals no va poder 
assistir-hi.

Diversos alcaldes i regidors així com 
clubs d’una vintena de municipis de 
comarques veïnes van disputar el 
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Torneig. La jornada va comptar amb la 
presència de Javi Ortiz i Manel 
Barbecho, diverses vegades campions 
d’Espanya i del món. 

El conseller Felip Puig va manifestar 
que “aquesta trobada de petanca no 
només serveix per practicar un esport 
sinó per aplegar clubs de diferents 
punts del territori per compartir una 
estona de lleure i amistat”. Puig també 
va destacar que “participar en aquest 
tipus d’esdeveniments permet tenir un 
contacte real amb la gent i conèixer les 
seves inquietuds”. 

Per la seva banda, l’alcalde Francesc 
Colomé va agrair la tasca del Club 
Petanca Bellavista i del Patronat 
Municipal d’Esports per organitzar 
l’acte i les col·laboracions de les 
empreses Abolafio Construccions, SL; 
Ferimet, SLU; Instal·lacions Avinguda, 
SL; i Industrias Lloreda, SA. 

Èxit de la 2a edició de la cursa de 
muntanya El Trencacoll amb 400 
corredors

La cursa de muntanya El Trencacoll, 
organitzada pel Club Ciclista Corró 

d’Amunt, s’està fent un nom entre les 
proves atlètiques d’aquesta modalitat 
que es fan a la comarca. En la seva 
segona edició, que es va celebrar el 18 
de maig de 2014 al matí, els organitza-
dors van haver de tancar inscripcions 
perquè havien arribat al màxim de 
corredors que podien assumir, 400.

D’aquests 400 van acabar la cursa de 
24 km 150 corredors, el primer dels 
quals va ser Mohamed Benhmbarka, 
amb un temps d’1 h 38 min 54 s, que 
va superar Abdeslam El Ouahabi, 
segon, i el franquesí Quim Magan, 
tercer i guanyador de l’any passat. La 
cursa de 13 km la van finalitzar un total 
de 206 atletes, el primer dels quals va 
ser Dani Cuartero, corredor del club 

local Ríos Running Les Franqueses, que 
va fer un temps de 56 min 56 s, el 
segon, Albert Canet, i el tercer, David 
Marginedas.

En categoria femenina, en 24 km va 
guanyar Louise Brown (1 h 56 min 23 
s), segona va ser Montse Martinez, i 
tercera, Ouafaa Hamani. En 13 km, la 
primera dona va ser Carmen Martín (1 
h 12 min 29 s), del club local A 4 el km, 
la segona, Mariana Morales, i la 
tercera, Montse Ors.

El Trencacoll d’enguany, amb sortida i 
arribada a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt, tot i haver endurit i 
allargat el recorregut respecte de 
l’edició l’any passat, va rebre moltes 
felicitacions de part dels participants.

A continuació, els tres primers 
classificats de totes les categories amb 
els temps que van fer.
CURSA 24 KM. General HOMES: 1r 
Mohamed Benhmbarka 1:38:54, 2n 
Abdeslam El Ouahabi 1:40:55, 3r Quim 
Magan 1:45:18. General DONES: 1a 
Louise Brown 1:56:23, 2a Montse 
Martinez 2:08:19, 3a Ouafaa Hamani 
2:13:22. Sènior masculí: 1r Moha-
med Benhmbarka 1:38:54, 2n Abdes-
lam El Ouahabi 1:40:55, 3r Pakito Perez 
Verdugo 1:49:00. Veterà masculí: 1r 
Quim Magan 1:45:18, 2n Jaume 
Aragonés Perales 1:54:32, 3r Xavier 
Ramos Gonzalez 1:57:01. Sènior 
femení: 1a Louise Brown 1:56:23, 2a 
Montse Martinez 2:08:19, 3a Ouafaa 
Hamani 2:13:22. Veterà femení: 1a 
Sònia Sole Sabate 2:36:29, 2a Reme 
Redondo Indiano 2:53:32, 3a Eva 
Hernandez Diaz 2:58:34.
CURSA 13 KM. General HOMES: 1r 
Dani Cuartero Pastor 56:56, 2n Albert 
Canet Rovira 59:38, 3r David Margine-
das Sarra 59:39. General DONES: 1a 
Carmen Martin Valencia 1:12:29, 2a 
Mariana Morales Melguizo 1:14:49, 3a 
Montse Ors Cordoba 1:15:56. Sènior 
masculí: 1r Dani Cuartero Pastor 
56:56, 2n Albert Canet Rovira 59:38, 3r 
Eudald Murtra 1:00:34. Veterà 
masculí: 1r David Marginedas Sarra 
59:39, 2n Josep M. Quintana i Pou 
1:02:32, 3r Manuel Zaballos Serrano 
1:03:01. Sènior femení: 1a Mònica 
Rivas Capdevila 1:21:03, 2a Gemma 
Bullich Vilanova 1:22:58, 3a Anna 
Arbos Llena 1:23:44. Veterà femení: 

1a Carmen Martin Valencia 1:12:29, 2a 
Mariana Morales Melguizo 1:14:49, 3a 
Montse Ors Cordoba 1:15:56.

El nou skatepark de Corró d’Avall 
s’omple de patinets, bicicletes, 
skates i patins en la 1a Competició 
d’Esports Extrems

El 24 de maig de 2014, el flamant 
skatepark de Corró d’Avall, situat al 
carrer de cal Gabatx, va fer les delícies 
dels riders amateurs i professionals i 
del nombrós públic que van assistir a la 
1a Competició d’Esports Extrems de les 
Franqueses.

L’esdeveniment, organitzat conjunta-
ment per l’Ajuntament de les Franque-
ses i Vert Vert Productions, va tenir un 
speaker d’excepció, el granollerí Nel 
Martín, un dels millors patinadors en 
línia del món.

La jornada va començar a primera 
hora de la tarda amb la competició 
d’scooter, en categoria amateur i en 
professional, i acte seguit, la de best 
trick. Els dos concursos van tenir força 
participació i van aixecar molta 
expectació. A continuació es van fer les 
exhibicions de hip hop, a càrrec del trio 
Ultimate System, de patins en línia a 
càrrec de Dexter, de patinet amb 
Gerard Figueras, i de BMX amb David 
Sánchez.

Al lliurament de premis van partici-
par-hi l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Josep Randos. En 
la competició d’scooter professional, 

els tres primers classificats van ser Erik 
Ávila (1r), River (2n) i Manel Gómez 
(3r). En amateur, va guanyar Alain 
Clapé, segon va quedar Toni Nieto, i 
tercer, David Sánchez. Pel que fa a la 
classificació del concurs de BMX, va 
ser la següent: 1r, Édgar Grande; 2n, 
Alejandro Arruti; 3r, Josep Mera.
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Els vuit mòduls (quarters, rampes, 
funbox i planters) amb què està equipat 
el nou skatepark de Corró d’Avall, se 
sumen als tres que es van renovar al 
mes de març al parc situat just a sobre 
de l’Escola Bellavista-Joan Camps. 
L’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses ha apostat per aquesta 
nova instal·lació perquè cada cop hi ha 
més joves que practiquen aquest tipus 
d’esports extrems al municipi i 
necessitaven d’un espai en condicions i 
més ampli que el que hi havia a 
Bellavista.

Bona participació dels arquers 
franquesins a la 2a tirada de la 
Lliga Catalana de Tir amb Arc a 
l’aire lliure

El cap de setmana del 24 i 25 de maig 
de 2014 es va celebrar a Olesa de 
Montserrat la segona jornada de la 
Lliga Catalana de Tir amb Arc a l’aire 
lliure. Alguns dels arquers del Club Arc 
Les Franqueses van acudir a la cita i hi 
van obtenir uns bons resultats. El camp 
de tir d'Olesa de Montserrat va tornar 
a ser l'entorn d'una  jornada en què hi 
van haver condicions climàtiques molt 
variables que van fer que els arquers 
que la disputaven haguessin d’adap-
tar-s’hi constantment.

Destacar el primer lloc de la Lydia, en 
categoria recorbat esquirol femení; el 
tercer lloc del Joan, en categoria 
recorbat benjamí masculí; el quart lloc 
de la Clàudia, a la modalitat d'arc 
recorbat aleví femení; i el quart de 
l'Arnau i el cinquè de l'Alfred, els dos 
en categoria recorbat infantil masculí. 
Àngel Galiano va quedar segon en la 
categoria d'arc nu sènior masculí.

121 ciclistes participen a la 4a 
Ruta BTT Llerona-Puiggraciós “la 
Bull”

El 25 de maig de 2014 va tenir lloc la 4a 
edició de “la Bull”, la Ruta BTT 
Llerona-Puiggraciós, organitzada per 
Laurona Esports i Festes Laurona. 
Enguany hi van participar 121 ciclistes, 
els quals van poder gaudir dels corriols 
i les  trialeres de Llerona, l’Ametlla del 
Vallès, Figaró-Montmany, la Garriga i 
Bigues i Riells.

La sortida i l’arribada va ser des de les 

Anigues Escoles de Llerona i enguany 
el recorreguts eren una mica més 
exigents respecte de l’any passat. Els 
corredors podien escollir entre dues 
rutes: la llarga, d’aproximadament 46 
km de distància, amb llargs trams 
d’elevada exigència tècnica, i la curta, 
de 25 km, amb una exigència física 
normal. El primer participant en 
finalitzar la ruta llarga va ser Ferran 

Pascual, amb un temps de 2 h 23 min, i 
el primer del circuit curt va ser en 
Ángel Gordillo, que va fer un temps d’1 
h 19 min. Cal destacar que només 
quatre dones van participar en “la Bull” 
2014.

L’organització agraeix l’ajuda de les 
persones voluntàries que van col·labo-
rar a fer possible aquesta 4a edició de 
“la Bull”, i dels alumnes en pràctiques 
del cicle Animació d’activitats físiques i 
esportives de grau mig de l’IES Lauro. 
Un cop finalitzada la cursa, a tots els 
participants els esperava un ben 
merescut entrepà de botifarra i un 
obsequi per a cadascú.

JUNY 2014

Bon paper de l’aleví femení 
d’handbol a la fase final del 
Campionat de Catalunya “expert”

El cap de setmana del 31 de maig i 1 
de juny de 2014 va ser molt intens pel 
que fa a competicions d’handbol. Per 
una banda, l'aleví femení de les 
Franqueses va jugar a Cerdanyola la 
fase final del Campionat de Catalunya 
aleví “expert”.

El primer partit, corresponent a les 
semifinals, va ser el dissabte davant un 
rival potent com la Llagosta. Van 
perdre, tot i jugar un bon partit. 
Diumenge van jugar davant l'Handbol 
Sant Esteve de Palautordera la final de 
consolació corresponent al tercer i 
quart lloc. Van tornar a perdre, però 

van posar en serioses dificultats el seu 
rival. Finalment, doncs, l’equip 
franquesí va acabar en quarta posició 
al Campionat de Catalunya aleví femení 
“expert”, i va finalitzar així una 
temporada molt destacable.

El PME entrega els premis a les 
millors obres del concurs de 
fotografia de la caminada

El 4 de juny de 2014 al vespre, el 
Patronat Municipal d’Esports va fer 
l’acte d’entrega dels premis als autors 
de les tres millors obres presentades al 
concurs de fotografia de la XII Camina-
da Popular de les Franqueses, que va 
tenir lloc el 27 d’abril. El lliurament, que 
va anar a càrrec del regidor d’Esports, 
José Ramírez, es va fer al vestíbul del 
primer pis del Complex Esportiu 
Municipal, lloc on s’exposen tots els 
treballs presentats al concurs.

El premi a la millor fotografia, consis-
tent en un val de 100 euros a gastar en 
material de noves tecnologies a la 
botiga Miró de Granollers, se’l va endur 

el franquesí Manel González, per l’obra 
titulada Entre plataners. El segon 
premi, un val de 75 euros a la mateixa 
botiga, va ser per a José Antonio 
Pérez, veí de Montornès, per la 
fotografia Relajados entre sombras. I el 
tercer, de 50 euros, va ser per al 
franquesí Arsenio Fernández, per El 
espejo mágico.

Un cop fet el lliurament de premis, els 
presents a l’acte van poder gaudir d’un 
petit refrigeri a càrrec del PME.

El jugador del Barça Xavi Barroso 
fa promoció de l’hoquei patins a 
les escoles del municipi

El 5 i 6 de juny de 2014 alguns nens i 
nenes de primària del municipi, 
concretament de les escoles Joan 
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Sanpera, Bellavista-Joan Camps i 
Colors, van tenir el privilegi de comptar 
amb un professor d’educació física 
d’excepció, ja que el jugador d’hoquei 
patins del FC Barcelona Xavi Barroso 
els va fer una visita amb l’objectiu de 
difondre el seu esport. 

La iniciativa parteix del Club Hoquei Les 
Franqueses, que vol promocionar entre 
els més joves aquest esport, amb la 
doble finalitat de fer-lo conèixer als 
nens i nenes de les Franqueses així 
com aconseguir nous jugadors per al 
club. El president de l’entitat franquesi-
na, Òscar Jurado, va acompanyar 
Barroso a les escoles del municipi. Cal 
destacar el paper del Patronat 
Municipal d'Esports, que va fer de 
mitjancer entre el club i els centres 
educatius, a l'hora de coordinar els 
horaris de l'activitat. 

Els nens i nenes que van poder assistir 
a les classes de Xavi Barroso van 
quedar encantats amb les explicacions i 
el domini de l’estic i la pilota que va 
exhibir el jugador blaugrana. Els seus 
companys del primer equip del Barça 
també visiten altres escoles de 
Catalunya per promocionar l’hoquei 
patins, un esport amb molta tradició al 
país.

Més de 80 nens i nenes, a la 
Trobada d’Escoles de Bàsquet de 
les Franqueses

Més de 80 nens i nenes de diferents 
escoles de bàsquet es van aplegar el 7 
de juny de 2014, a la Trobada d’Escoles 

de Bàsquet de les Franqueses, que va 
tenir lloc a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall. Hi van participar 
equips del Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses, de Llinars, de 
Canovelles i de l’Escola Pia de Grano-
llers. 

A part de l'esmorzar amb què el PME 
va obsequiar tots els participants, els 

joves basquetbolistes van gaudir 
d'altres activitats lúdiques durant la 
jornada, que s’anaven alternant amb 
els partits de bàsquet (un total de sis) 
que van fer durant tot el dia.

El Club Hoquei Les Franqueses 
guanya un combinat d’Holanda 
per 8 gols a 5

L’11 de juny de 2014 l’equip de 
veterans del Club Hoquei Les Franque-
ses va jugar un partit amistós contra un 
combinat de jugadors d’Holanda. El 
matx, que va començar a les 21 h i es 
va jugar a la pista poliesportiva coberta 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt, va acabar amb victòria 
local per 8 gols a 5.

Més de 600 esportistes participen 
a la 30a Diada del Joc i de l’Esport

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va organitzar el 14 de juny 
de 2014, a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall, la 30a edició de la 
Diada del Joc i de l’Esport amb un 
munt d’activitats en les quals van 

participar més de 600 persones de 
totes les edats. Aquesta festa clou la 
temporada d’activitats esportives que 
organitza el PME durant tot el curs.

Al matí va ser el torn dels basquetbolis-
tes. Els equips del PME, des dels més 
petits de l’escola fins a cadets van jugar 
un partit contra equips d’altres 
poblacions. I a la tarda es van jugar els 
partits d’handbol. Entremig, al migdia, 
els nens i nenes dels grups de 
psicomotricitat i prebenjamí van fer 
jocs, la gent gran va fer la seva 
activitat, i les nenes d’aeròbic i 
patinatge van fer les tradicionals 
exhibicions. El grup de bàdminton 
també va fer alguns partits.

Per la seva part, al Complex Esportiu 
Municipal també es van fer activitats 

dirigides de bike, tàbata, fitcombat i 
fitdance obertes a no socis, a les quals 
van assistir-hi unes 90 persones. 
També van tenir molt d’èxit les 
jornades de portes obertes que es van 
fer a la zona d’aigües del Complex, 
sobretot la de diumenge al matí.

Tots els participants de la Diada van 
rebre beguda més esmorzar o berenar 
segons l’hora en què feien l’activitat i, a 
més, van ser obsequiats amb un 
patinet. Durant la jornada van fer acte 
de presència l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Totes les fotos al Flickr de l’Ajuntament

650 corredors participen a la 28a 
Cursa Bellavista

El 15 de juny de 2014, 650 atletes van 
córrer la 28a Cursa Bellavista, uns 
dos-cents menys que l’any passat a 
causa del gran nombre de proves que 
coincidien aquell cap de setmana i que 
cada cop més hi ha persones que hi 
corren sense dorsal. El garriguenc Dani 

Cuartero, atleta del club Ríos Running 
de les Franqueses, va guanyar la cursa 
amb un temps de 34 min 51 s. En 
categoria femenina, la primera en 
creuar la meta va ser la sabadellenca 
Sandra Sánchez, amb un temps de 41 
min 17 s.

La Cursa Bellavista, una prova de gran 
tradició a la comarca puntuable per a la 
Copa Catalana, l’organitza el Grup 
Fondistes Bellavista amb la col·labora-
ció del Patronat Municipal d’Esports. Té 
un traçat de 10 km de llargada, 
comença i acaba a la plaça Major i 
transcorre tant per asfalt com per terra.
En categoria masculina, el segon 
classificat va ser Òscar Rodríguez, amb 
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un temps de 35 min 10 s, i el tercer, 
Alfonso Guillén, del Grup Fondistes 
Bellavista, que va completar la prova 
amb 35 min 49 s. En dones, va arribar 
en segon lloc la garriguenca Sílvia 
Segura, del CA Les Tortugues, amb un 
temps de 43 min 40 s, i en tercer, 
Esther Montosa, de Sabadell, amb una 
marca de 45 min 12 s.

180 alumnes de 6è participen a la 
tradicional jornada esportiva de 
primària

El 16 de juny de 2014 es va celebrar a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la tradicional jornada esportiva 
de primària amb la participació de tots 
els grups de sisè curs de les escoles de 
les Franqueses, en el marc del 
Programa Escolar de Promoció 

Esportiva. Un total de 180 alumnes van 
fer un seguit de partits de 30 minuts 
d'handbol, bàsquet, futbol i bàdminton. 
Les escoles que van participar en 
aquesta jornada van ser Guerau de 
Liost, Bellavista-Joan Camps i Joan 
Sanpera.

El Patronat Municipal d’Esports va 
obsequiar cada nen i nena amb una 
samarreta de color commemorativa de 
l’acte, d’aquesta manera es diferencia-
ven els equips, i del tradicional 
esmorzar.

Un cop finalitzats els partits es va fer la 
foto de conjunt amb els alumnes, 
mestres, àrbitres i el regidor d’Esports, 
José Ramírez.

Bona participació a la primera 
jornada de portes obertes 
d’handbol

La primera jornada de portes obertes 
d'handbol que va tenir lloc el 17 de juny 
de 2014, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports per donar a 
conèixer aquest esport a tot aquell 

infant que vulgui provar-lo, va tenir una 
molt bona participació. Un total de 32 
futurs jugadors i jugadores d'handbol 
van provar aquest esport a les 
instal·lacions de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. El dimarts 
es van fer exercicis molt recomanats 
per a l'esport d'iniciació, en què es van 
donar nocions de les claus de la tècnica 
per poder jugar a handbol: la passada, 
el bot i el llançament. 

Per finalitzar la sessió es van posar en 
pràctica tots els continguts i els nens i 
nenes van acabar fent uns partits en 
format lligueta. 

El dijous 19 de juny, de 17 a 18.30 h, es 
va fer la segona jornada de portes 
obertes d’handbol, que com la primera 
anava adreçada a nens i nens d’entre 4 
i 12 anys d’edat.

El Complex Esportiu Municipal 
s’estrena a Facebook i a Twitter

El Complex Esportiu Municipal Les 
Franqueses ja és a les xarxes socials 
des del mes de juny de 2014. El CEM 
va obrir un compte a Facebook i un 
altre a Twitter. Si voleu estar al dia tant 
de les activitats que s’hi organitzen 
com dels serveis que ofereix, només 
cal que els seguiu.

Cinquanta nens i nenes assis-
teixen a les jornades de portes 
obertes de bàsquet

El Club Bàsquet Les Franqueses i el 
Patronat Municipal d'Esports van 
realitzar el 16 i 18 de juny de 2014 dues 
jornades de portes obertes a les 
instal·lacions de la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Avall per 
promoure la pràctica del bàsquet entre 
els nens i nenes de totes les escoles del 
municipi.

Una cinquantena de nens i nenes 

d'entre 5 i 12 anys d’edat van participar 
a l'esdeveniment i van gaudir familiarit-
zant-se amb el bàsquet. Els organitza-
dors valoren molt positivament aquest 
acte i esperen repetir-lo l’any vinent.

L’Escola de Tir amb Arc celebra la 
cloenda de la temporada

El 20 de juny de 2014 va tenir lloc la 
cloenda del curs 2013-2014 de l'Escola 
de Tir amb Arc de les Franqueses amb 
la presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez. 

Els nens de l'escola van gaudir d'una 
vetllada on van llançar fletxes a globus 
lluint la seva punteria i tècnica. Els 
joves arquers de les Franqueses van 
venir acompanyats per amics de la 
seva edat que també van poder provar 
l’esport del tir amb arc. 

Després del llançament de fletxes es va 
procedir al lliurament de diplomes i 
algun regal als joves arquers el Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses. També es 
van lliurar els trofeus als guanyadors 
de la lliga interna de l’entitat, que es va 
desenvolupar entre els mesos de març 
i juny de 2014. El regidor d’Esports i el 
president del club van pronunciar unes 
paraules amb què van animar els nens 
a seguir practicant esport, i en 
particular els joves arquers franquesins 
perquè continuïn el seu camí de 
tecnificació. 

Al regidor Ramírez se li va fer entrega 
d'una memòria de l'escola del curs 
2013-14 i una samarreta del club amb 
el logotip brodat. Després del 
lliurament de diplomes va tenir lloc un 
pica-pica on infants, família i convidats 
van poder intercanviar impressions 
sobre l’escola.

Bons resultats dels karatekes 
Nokachi al XIV Open Internacional 
d’Andorra

El cap de setmana de 21 i 22 de juny de 
2014, el Club Karate Nokachi Les 
Franqueses va participar al XIV Open 
Internacional d’Andorra, que va tenir 
lloc a Escaldes (Andorra). El club 
franquesí va obtenir uns bons resultats 
en un campionat que va comptar amb 
una alta participació, de 643 karatekes 
de 12 països, i un elevat nivell de 
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competició, entre el qual hi constaven 
campions d’Espanya i Europa. El Club 
de Karate Nokachi destaca pels seus 
18 pòdiums i el tercer lloc en la 
classificació general.

KUMITE: OR: Alfredo Domínguez 
(masculí cadet), Alfredo Domínguez 
(masculí júnior), Iker  Esteban (masculí 
aleví), Iria  Esteban (femení aleví). 
PLATA: Mireia Cuevas (femení sub-21), 
Andrea Lucero (femení júnior). 
BRONZE: Elena de Sande (femení 
júnior), Izan Sevillano (masculí juvenil), 
Mireia Cuevas (femení júnior), Ainoa 
Astorga  (femení infantil), Inoa Lobato 
(femení infantil), Xavi Sevillano (masculí 
infantil), Kilian Raya (masculí aleví).
KATAS: PLATA: Iker Esteban  (aleví 
masculí), equip  masculí juvenil (Izan 
sevillano-Aarón Raya-Jordi Valdivia). 
BRONZE: equip femení infantil (Ainoa 
Astorga-Iona Lobato-Andrea Fernán-
dez), Ainoa Astorga (infantil femení), 
Xavi Sevillano (masculí infantil).

La jugadora de les Franqueses 
Carla Robles, al Centre de Tecnifi-
cació d’Handbol

Al mes de juny de 2014 es va saber 
que la jugadora de les Franqueses 
Carla Robles havia estat seleccionada 
per part del Centre d’Alta Tecnificació 
d'Handbol de la Federació Catalana 
d’Handbol. La franquesina hi està en 
règim intern. El Patronat Municipal 
d’Esports vol felicitar la Carla per 

aquesta gran oportunitat de gaudir de 
l'handbol, el més semblant d’estar a 
l'elit però en categoria de promoció. 
Carla Robles estarà tot un any a la 
residència amb futurs talents esportis-
tes com ella.

El premini masculí de bàsquet del 
PME queda segon al Torneig Valle 
Escondido de Benasque

L’equip premini masculí de bàsquet del 

Patronat Municipal d’Esports va 
participar el cap de setmana del 21 i 22 
de juny de 2014 a la tercera edició del 
Torneig Valle Escondido de Benaque.

Van arribar-hi el divendres 20, on els 
organitzadors els esperaven amb una 
desfilada per tot el poble. El torneig 

estava organitzat amb una única lliga 
de 5 equips on jugaven tots contra tots, 
i els dos primers es classificaven per a 
la final. L’equip franquesí va jugar el 
primer partit de dissabte contra la 
Salle. Era el primer partit i els petits 
van sortir amb moltes ganes aconse-
guint un resultat final a favor de 86-64. 
El segon partit el van jugar contra el 
Gavà, un equip d'alt nivell al qual 
l’equip del PME no va poder guanyar, 
tot i que el resultat va ser molt igualat.

L'últim partit del dia va ser contra els 
Maristes. El cansament i la falta de 
forces es notava molt, ja que al migdia 
després de dinar, els nens van poder 
fer una activitat amb quads que van 
gaudir molt i els va servir per descon-
nectar una mica del bàsquet. Però 
contra els Maristes el PME va aconse-
guir imposar-se al seu rival des del 
principi amb un parcial de 16-2, una 
diferència que els franquesins van 
saber mantenir fins al final.

Diumenge es va jugar l'últim partit de 
la lliga, a les 9 h. Era important 
guanyar-lo ja que matemàticament 
classificava l’equip de les Franqueses 
per a la final. I així va ser. Els va costar 
molt arrencar però el resultat final va 
ser contundent a favor de l’equip del 
PME: 76 a 42.

Els franquesins van jugar la final a les 
13 h contra el difícil equip del Gavà, 
contra qui ja havien perdut a la lligueta. 
Els franquesins van aguantar el rival 
fins al 3r període, en què els de Gavà 
van aconseguir agafar una certa 
distància en el marcador.

Tant nens com pares desplaçats van 
gaudir molt d'aquest torneig, ja que 
ningú s'esperava quedar en segon lloc 
ni arribar a la final.

Marià Yeste guanya el guardó al 
millor tècnic dels Premis Olímpia 
de la Diputació

Al 2014, les comarques triades per als 
Premis Olímpia van ser el Vallès 
Occidental, el Vallès Oriental i el 
Maresme. 

La gala es va celebrar el 27 de juny de 
2014 al Teatre Auditori de Bellavista i 
va ser presidida pel diputat d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom, i l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé. També hi van ser 
presents Miquel Buch, president de 
l’Associació Catalana de Municipis; el 
senador Josep Maldonado; i altres 
alcaldes i regidors.

Les noies del BMG femení d’handbol 
van ser les guanyadores en la catego-
ria de millors esportistes i a la millor 
gesta esportiva. 

La resta de premis es van lliurar a: 
l’Escola Can Vila, de Mollet del Vallès, 
en la categoria d’esport adaptat; com a 
escola esportiva, Iluro Hoquei Club 
Mataró; com a equip esportiu, l’equip 
de tennis de l’Institut Xammar de 
l’Ametlla del Vallès; com a millor tècnic, 
Marià Yeste de les Franqueses del 

Vallès; com a esportista revelació amb 
més projecció, Clàudia Luna; per la 
seva contribució a l’esport, Josep 
Molins de Sabadell; per la seva 
constància, Santi Ribot; i el premi joc 
net, a Neus Pujol de Calella.

El jurat estava format per vàries 
personalitats de l’esport català i del 
periodisme esportiu del país. La gala va 
comptar amb l’actuació de Les 
marionetes i amb un convidat d’honor: 

Butlletí informatiu
del Patronat Municipal d’Esports

Activitats puntuals



51

el doctor Josep Antoni Pujante, metge i 
autor de més d’una vintena de llibres i 
coneixedor del món de l’esport. Els 
Premis Olímpia també van fer un 
reconeixement especial a David 
Moner, president de la UFEC, amb 
motiu de la seva dedicació i suport al 
món de l’esport. L’actuació d’Arnau 
Tordera (del grup de música Obeses) 
va tancar aquesta segona edició dels 
Premis Olímpia.

L'aleví femení del Patronat 
Municipal d’Esports queda campió 
de la Granollers Cup en la seva 
categoria

Del 26 al 29 de juny de 2014 es va 
jugar la Granollers Cup. L’aleví femení 
de les Franqueses va guanyar les 
semifinals al BM Cardedeu amb un 
resultat de 29 a 23 gols, respectiva-
ment. Aquesta victòria els va obrir les 
portes a la gran final contra el Sant 

Quirze, que va ser un partit molt ajustat 
que va acabar amb la glòria de les 
franquesines (11-13).

En l’edició de 2014 9 equips d'handbol 
de les Franqueses van participar a la 
Granollers Cup: dos alevins masculins, 
un aleví femení, un infantil femení, un 
infantil masculí, un cadet femení, dos 
cadets masculins i un juvenil femení. 
Després de 3 dies de competició 
regular, el 29 de juny hi va haver la 
fase final per als equips classificats.
El cadet masculí B va perdre contra el 
BM Granollers Vallbona, per una 
diferència de tan sols dos gols. El cadet 
femení també va perdre jugant contra 
un equip estranger, el Tyistubben, i el 
BM Castellón va vèncer el juvenil 
femení.

Les Franqueses va tornar a ser una de 
les subseus de la 16 edició de la 
Granollers Cup. La Zona Esportiva 
Municipal de Corró d'Avall va acollir un 
total de 135 partits d’handbol repartits 

entre els quatre dies de competició, 
que van jugar a la pista del Pavelló 
Poliesportiu Municipal i a la pista 
annexa semicoberta.

El dimecres 25 de juny a la tarda es va 
fer la inauguració d’aquest torneig 
internacional d’handbol base a la plaça 
de la Porxada de Granollers. Entre les 
autoritats presents a l’acte, al balcó de 
l’edifici consistorial hi havia l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez.
Després dels parlaments, va tenir lloc 
la tradicional desfilada de tots els 
equips participants fins al Palau 
d’Esports de la capital vallesana, on es 
va fer una festa i dos partits d’inaugura-
ció. En l’edició d’enguany, la Granollers 
Cup va acollir uns 4.000 jugadors i 
jugadores que formaven part d’uns 300 
equips provinents de fins a 16 països de 
tot el món.

Lliuren el Premi Pep Blanchart a 
l’AEH les Franqueses

Durant la Granollers Cup es va lliurar, el 
29 de juny de 2014 i per sisè any 
consecutiu, el Premi Pep Blanchart, 
dedicat a l’excel·lència organitzativa 
d’una entitat esportiva. En l’edició de 
2014 el premi va ser per a l’Associació 
Esportiva Handbol les Franqueses, a 
qui valoren per la seva trajectòria tant 
esportiva com social, segons explicava 
Pep Blanchart, gerent del Balonmano 
Granollers.

L’AEH les Franqueses va néixer l’any 
2007 amb la desaparició de l’antic CE 
Les Franqueses i ja disposa de 14 
equips (cinc de femenins, vuit de 
masculins i un prebenjamí). L’associa-
ció també disposa d’una escola 
d’handbol, el cadet femení de la qual va 
disputar la final del Campionat d’Espan-
ya de la temporada 2013-2014.

JULIOL 2014

Recepció del CE Llerona a l’Ajun-
tament per l’ascens a Segona 
divisió catalana

L’1 de juliol de 2014 a la tarda, 
l’Ajuntament va organitzar un acte per 
homenatjar públicament el primer 
equip masculí del Club Esportiu Llerona 
pel seu ascens a la Segona divisió 

catalana. L’alcalde, Francesc Colomé, i 
el regidor d’Esports, José Ramírez, van 
rebre els jugadors i van felicitar-los per 
la bona temporada que havien fet i que 
va acabar amb l’ascens. L’acte va 
consistir en el lliurament d’una placa 
commemorativa per part de les 

autoritats locals als representants del 
CE Llerona, la signatura dels jugadors 
en el llibre d’honor del municipi, una 
fotografia de grup i, per acabar, un 
piscolabis per a tots els assistents. 

El president del Club Esportiu Llerona, 
Jaume Viñas, va destacar el suport 
institucional que va rebre l’equip i va 
demanar la continuïtat d’aquesta 
col·laboració. També va tenir unes 
paraules d’agraïment per als jugadors, 
entrenadors i membres de la junta 
directiva que “en els moments difícils 
han sabut fer pinya”, va dir. Per la seva 
banda, l’entrenador, Carles Clavell, va 
destacar la fantàstica temporada que 
van viure i va assegurar que l’equip 
treballarà de valent en aquesta nova 
etapa on els equips són més consoli-
dats. El capità, Rubén Aguilera, va 
explicar que “l’objectiu inicial era la 
permanència però sense renunciar a 
res”. “La clau ha estat treballar des del 
primer moment i remar tots alhora i 
cap a una mateixa direcció”, va 
sentenciar.

Recepció del CF Bellavista Milan a 
l’Ajuntament per l’ascens a 
Segona divisió catalana

El 3 de juliol de 2014 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció al 
primer equip masculí del Club de Futbol 
Bellavista Milan per reconèixer 
públicament la bona temporada que 
havia fet i que va culminar amb 
l’ascens a la Segona divisió catalana. 

L’alcalde, Francesc Colomé; el regidor 
d’Esports, José Ramírez; i el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Josep Randos, 
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van acollir els jugadors a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com dimarts, 
dia en què es va fer la recepció al CE 
Llerona, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de la placa 
commemorativa als representants de 
l’equip, signatura en el llibre per part de 
cada jugador, fotografia de grup i 
piscolabis final al pati de l’edifici 
consistorial. 

El president del Club de Futbol 
Bellavista Milan, Francisco Javier 

Martínez Flores, va agrair les paraules 
de felicitació i de suport de l’alcalde i 
del regidor d’Esports. El capità de 
l’equip, Sebastián Díaz, va explicar que 
en un principi el grup es va formar amb 
presses però que amb l’arribada del 
nou entrenador, David Parra, a més 
d’aconseguir l’ascens havien estat 
l’equip menys golejat del total dels 18 
equips del grup. També va dir que la 
nova temporada l’encaraven amb seny 
i il·lusió.

Apadis s’endú el col·lectiu a fer 
vela

El 3 de juliol de 2014, l’associació 
Apadis, d’ajuda a les persones 
discapacitades, va endur-se un grup de 
nois i noies a Sitges per practicar-hi 
vela adaptada. El Patronat Municipal 
d’Esports té un programa esportiu per 

a persones discapacitades en conveni 
amb l’associació Apadis. És per això 
que, també gràcies a la Diputació de 
Barcelona, el col·lectiu amb necessitats 
especials gaudeix de diverses activitats 

esportives durant l’any, una d’elles, la 
recent sortida de vela. La fundació 
valora molt positivament la sortida, tot i 
el mal temps. L’activitat va durar des 
del matí fins a principis de tarda.

Finalitza la Lliga Catalana de Tir 
amb Arc amb una gran participa-
ció del Club Arc Les Franqueses

El 6 de juliol de 2014 va finalitzar la 
Lliga Catalana de Tir amb Arc en la 
modalitat d'aire lliure a la ciutat de 
Terrassa. Després de cinc jornades 

repartides en diverses localitats, de les 
quals han puntuat les quatre millors, es 
pot dir que el Club Arc Les Franqueses 
ha obtingut uns molt bons resultats, 
sobretot en les categories inferiors.  

Pel que fa, doncs, als resultats finals 
dels membres del club franquesí en 
aquest campionat, després de compta-
bilitzar les millors jornades, els millors 
resultats van ser el primer lloc de la 
Lydia en arc recorbat esquirol femení i 
el segon lloc per a en Joan en arc 
recorbat benjamí masculí. La Clàudia 
també va obtenir la segona posició en 
arc recorbat aleví femení i l’Arnau, la 
tercera, en arc recorbat infantil masculí. 
Àngel Galiano va ser quart en arc nu 
sènior masculí.   

L’escola de tir amb arc del club de les 
Franqueses està aconseguint any rere 
any uns bons resultats en totes les 
categories en què es presenta, 
demostrant el que s'aconsegueix amb 
una gran dedicació per part dels 
monitors i un entrenament enfocat a 
l'aprenentatge de qualitat i alhora lúdic 
dels membres més joves del club.

El ciclista Mario Sinués, de la UC 
Les Franqueses, es proclama 
campió d’Espanya amb la selecció 
catalana

Mario Sinués, membre de l’equip Unió 

Ciclista Les Franqueses – Guess Bike 
Guak, es va proclamar campió 

d’Espanya de Team Relay amb la 
selecció catalana en el campionat de 
BTT que es va celebrar del 18 al 20 de 
juliol de 2014 a Panticosa (Osca). 

A banda, Sinués va guanyar també la 
medalla de bronze en la modalitat de 
Cross Country en la categoria de 
sub-23. 

Sinués va guanyar la medalla d’or en 
Team Relay, una cursa per relleus, amb 
els també ciclistes de la selecció 
catalana Ismael Ventura, Josep Duran i 
Anna Villar. Un altre èxit que se suma a 
l’excel·lent palmarès d’aquest jove 
ciclista.

372 nens i nenes participen en el 
Juliol Esportiu d’enguany

El 2014, l’activitat del Juliol Esportiu de 
les Franqueses va comptar amb un 
total de 372 nens i nenes repartits en 
diferents categories: prebenjamins, 
benjamis, alevins i infantils-cadets. El 
casal va començar el 30 de juny i va 
finalitzar el 25 de juliol i, com en altres 
anys, es van utilitzar pràcticament tots 
els espais de què consta la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall: 
camp de futbol 7, camp de futbol 11, 
pavelló, pista poliesportiva semicober-
ta, pistes de tennis i les piscines 
cobertes i descobertes del Complex 
Esportiu Municipal. 

A més de practicar esports com ara 
futbol, bàdminton, tennis, beisbol, 
bàsquet i handbol, també es va fer una 
activitat de bicicleta per la zona de 
Milpins. A més, es van realitzar 
diferents sortides de tot el dia amb tots 
els grups a fora de les instal·lacions. Els 
grups de prebenjamins van anar a Sant 
Quintí de Mediona i a Arenys de Munt 
a fer activitats en el medi natural 
adaptades a la seva edat. 
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Els grups de benjamins van poder 
gaudir d'una sortida a la platja del Prat 
de Llobregat i activitats d'escalada a la 
mateixa població. Pel que fa als grups 

més grans, alevins i infantils-cadets, 
van realitzar la sortida al parc aquàtic 
Waterworld de Lloret de Mar. L’últim 
dia de casal, el divendres 25 de juliol, 
es va fer un petit esmorzar amb tots els 
nens i nenes del casal.

Neix el Club Canicross Les 
Franqueses

El mes de juliol de 2014 es va constituir 
el Club Canicross Les Franqueses. 
L’entitat esportiva neix amb l’objectiu 
de promocionar la pràctica del canicròs 
tant a nivell popular com a federat i 
està adherit a la FCEH (Federació 
Catalana d’Esports d’Hivern).

La disciplina del canicròs prové del 
mushing (trineu de gossos) i consisteix 
a córrer lligat a un gos mitjançant una 
línia de tir (tipus corretja) per tal 
d’aprofitar la força de tracció de 
l’animal. L’activitat es duu a terme 
principalment per circuits de terra o 
muntanya i n’existeixen varietats com 
el bikejoring, skijoring, etc.

El nou club franquesí consta de 
corredors com Carlos Andújar i Marta 
Bosh, subcampions de la Copa 
Espanya de Canicròs en les categories 
de veterà masculí i sènior femení, 
respectivament.

AGOST 2014

El BM Granollers disputa un partit 
amistós a les Franqueses contra 
el Fram Reykjavik

Les Franqueses va tornar a ser la seu 
de l’handbol del més alt nivell el 25 
d’agost de 2014, ja que el pavelló de la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall va acollir, a partir de les 20.30 

h, un partit internacional amistós entre 
els primers equips masculins del Fraikin 
BM Granollers i del Fram Reykjavik, 
campió de la lliga islandesa de la 
temporada 2012-2013. 

Aquest matx, que va aixecar molta 
expectació i que va acabar amb una 
clara victòria granollerina per 29 gols a 
16, s’emmarcava en la pretemporada 
esportiva del BM Granollers de cara a 
iniciar amb les màximes condicions 
possibles la lliga Asobal 2014-2015. 
El mes de gener de l’any passat, les 
Franqueses ja va viure un partit 
d’aquestes característiques, que va 
enfrontar l’equip granollerí i l’US Ivry 
francès. En aquella ocasió, va guanyar 
el Fraikin BM Granollers per 31 gols a 
26.

Aquests partits es poden organitzar 
gràcies a la col·laboració entre el BM 
Granollers, l'Associació Esportiva 
d'Handbol Les Franqueses i el Patronat 
Municipal d'Esports.

El CF Les Franqueses s’imposa al 
34è Torneig de Futbol Electro-
camps

El Club Futbol Les Franqueses va 
guanyar un any més el torneig de 
pretemporada que organitza i que 
enguany arribava a la 34a edició. Es 
tracta del Torneig de Futbol Electro-
camps, que el 31 d’agost de 2014 va 

disputar, a banda de l’equip amfitrió, el 
CF Sant Feliu de Codines i la UA Horta. 

El triangular, que es va jugar a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, 
va començar a les 18 h amb el partit 
entre els dos equips visitants, que va 
acabar en empat a 1 gol. Per desfer 
l’empat, es van haver de llançar penals. 
Els barcelonins en van marcar tres i els 
codinencs, dos. 

Acte seguit es va jugar el matx entre el 

CF Les Franqueses i el CF Sant Feliu de 
Codines, que va acabar amb un clar 
avantatge local per 4 gols a 0. Els gols 
franquesins els van marcar Javier 
Blázquez, David García i Aitor Gorriz, 
que en va fer dos. 

Al darrer partit, els amfitrions s’enfron-
taven als hortencs, als quals van 
acabar vencent per 1 gol a 0, obra de 
Juan García. 

L’empresari franquesí Marcel Camps, 
patrocinador del torneig, va ser 
l’encarregat de donar la copa al primer 
classificat, el CF Les Franqueses. El 
regidor d'Esports, José Ramírez, ho va 
fer al segon classificat, la UA Horta, i la 
regidora d’Obres i Serveis i alcaldessa 
accidental, Vanessa García, li va donar 
al tercer, el CF Sant Feliu de Codines. A 
banda, tant Camps com Ramírez i 
García van rebre de part del club 
franquesí una placa commemorativa 
del 70è aniversari de la seva fundació.

SETEMBRE 2014

El CB Parets B guanya la 1a Copa 
@VOBàsquet de 3a Catalana

El cap de setmana del 6 i 7 de setem-
bre de 2014 es va començar a disputar 
la fase prèvia de la 1a Copa @VOBàs-
quet, que va enfrontar sis equips del 
Vallès Oriental que militen a la primera 
i a la segona divisions catalanes de 
bàsquet. Però també es va disputar el 
torneig de 3a Catalana, que va 
començar i acabar el mateix diumenge 
7 de setembre.

Aquest torneig, que es va jugar al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall, va començar a les 
11.30 h amb el partit entre els 
amfitrions, el CB Les Franqueses, i el 
CB Parets B, equip que va acabar 
guanyant per un ajustat 79 a 82. Acte 
seguit, van jugar el CB Canovelles i el 
CB L’Ametlla, partit que va acabar amb 
la victòria dels primers per 66 a 63. La 
final l’havien de jugar, doncs, el CB 
Parets B i el CB Canovelles.

A les 19.20 h va començar aquest matx 
decisiu. Els canovellins van dominar la 
primera part del partit, a la mitja part 
del qual guanyaven per 30 a 35. A la 
represa, però, els paretans es van 
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posar les piles i van aconseguir 
capgirar el marcador i imposar-se amb 
un clar 72 a 61 final. Al lliurament de la 
copa al vencedor va ser-hi present el 
regidor d'Esports, José Ramírez.
Aquesta primera Copa @VOBàsquet la 
va organitzar l’associació franquesina 
de recent creació Vallès Oriental 
Bàsquet, que va comptar amb el suport 
i la col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, el Club Bàsquet Les 
Franqueses i el Club Bàsquet Grano-
llers.

Els petits del Club Arc obtenen 
bons resultats al Torneig Futurs 
Campions

Els membres més joves del Club Arc 
Les Franqueses van tenir una destaca-
da participació al Torneig Futurs 
Campions, celebrat el 7 de setembre 
de 2014 al Castell de Montjuïc i 
organitzat pel Club Arc Montjuïc.

Segons els resultats, en l’equip 
franquesí cal destacar el primer lloc de 
l’Ainara i el tercer de la Lydia a la 
categoria d'arc recorbat esquirol 
femení. L’Izan va aconseguir el primer 
lloc a la categoria d'arc recorbat 
benjamí masculí, i en aquesta mateixa 
categoria, en Fermín, en Ruben i en 
Joan van ocupar el tercer, quart i 
cinquè lloc, respectivament, la qual 
cosa va satisfer i confirmar el bon nivell 
del club. L’Arnau va quedar segon en 
categoria d'arc recorbat infantil 
masculí. 

Aquesta competició, destinada només 
a categories inferiors, se celebra cada 
any a principis de temporada, quan 
nens i nenes encara disposen de molt 
temps de lleure.

El CF Bellavista Milan guanya el 
4t Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses

El CF Bellavista Milan és el campió de 
la 4a edició del Torneig de Futbol 
Trofeu Ajuntament de les Franqueses, 
la final del qual es va disputar el 10 de 
setembre de 2014 a partir de les 22 h a 
la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. Els de Bellavista, que s’estre-
nen a la 2a Divisió Catalana, no van 
tenir cap problema per derrotar el seu 
rival, la US Corró d’Amunt, un equip 

que milita a la 4a Divisió Catalana. Amb 
tot, els de Corró d’Amunt es van 
guanyar el lloc a la final després de 
guanyar per sorpresa per 1-2 el CE 
Llerona, equip que també juga a 2a 
Catalana. 

El partit de la final no va tenir gaire 
història, ja que els de Bellavista es van 
mostrar molt superiors al rival des del 
primer minut de joc. A la mitja part ja 
guanyaven per 2 gols a 0. A la represa 
dos gols més de contraatac i un de 
darrer en pròpia porteria van deixar el 
marcador final en un 5-0 força explícit 
del que havia passat al terreny de joc.  
En el partit pel tercer i quart lloc, que es 
va jugar a les 20.45 h, el CF Les 

Franqueses va guanyar el CE Llerona 
per 2 gols a 0. 

A l’entrega de premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart) hi va assistir el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i els 
presidents dels clubs. El torneig, com 
cada any, el va organitzar el Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses.

Cal recordar que el 6 de setembre, a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt, l’AE Ramassà, el Cèltic Club 
Les Franqueses i la US Corró d’Amunt 
van fer un torneig triangular preliminar. 
El premi per al guanyador, la US Corró 
d’Amunt, va ser poder jugar les 
semifinals del torneig el dia 9.

Exitosa primera edició del Torneig 
Infantil Masculí de bàsquet

El cap de setmana del 13 i 14 de 
setembre de 2014 es va celebrar al 
pavelló de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall el 1r Torneig Infantil 
Masculí de Bàsquet de les Franqueses. 
Els equips participants van ser el CB 
Mollet, CEB Girona, Maristes Vallde-

mia, CB Parets, CB Sant Josep, CB 
Manlleu, CB Cerdanyola i CB Les 
Franqueses.

Agrupats en 2 grups, durant tot el 
dissabte els equips es van disputar per 
sistema de lliga la classificació per a la 
jornada de diumenge. Així, el CB Mollet 
i el CEB Girona, classificats en primer 
lloc en els seus respectius grups, van 
disputar una emocionant final que no 
va decidir-se fins als darrers minuts, a 

favor dels gironins, per 44-61. L’equip 
franquesí, entrenat per Oriol González, 
va aconseguir el 4t lloc, guanyant 2 
dels 4 partits que va disputar.

També es van entregar dues distincions 
individuals: una per al millor jugador del 
torneig que es va concedir a Pep 
Camps, del CEB Girona, i una altra per 
al guanyador del concurs de triples, 
que va ser Dani Santamaria, del CB 
Cerdanyola. Cal destacar que durant tot 
el torneig, el CB Les Franqueses va 
oferir als assistents un servei de bar 
que incloïa el menú de dinar del 
dissabte per a tots els assistents que ho 
desitgessin.

Tant entrenadors com equips van 
acabar les jornades amb satisfacció i 
l’organització –CB Les Franqueses i 
Patronat Municipal d’Esports– es va 
mostrar totalment satisfeta amb 
aquesta primera edició del Torneig 
Infantil Masculí, en què es va seguir 
l’horari establert i no hi va haver 
imprevistos ni cap jugador lesionat.

El CB Mollet guanya la 1a Copa 
@VOBàsquet

El CB Mollet va guanyar la 1a Copa 
@VOBàsquet en derrotar a la final el 
CB Granollers, per 83 a 72. Tot i que els 
dos finalistes, equips tots dos de Copa 
Catalunya, eren els clars favorits per 
arribar a la final del torneig, els altres 
dos equips que s’hi van enfrontar a les 
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semifinals, el CB Lliçà d’Amunt i el CB 
Cardedeu, els dos de 1a Catalana, no 
els ho van posar gens fàcil i van fer 
viure uns enfrontaments molt emocio-
nants als nombrosos espectadors que 
es van congregar al pavelló de la Zona 

Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
La fase final del torneig es va jugar 
durant el cap de setmana del 13 i 14 de 
setembre de 2014.

Així, els resultats de les semifinals, que 
es van jugar el dissabte, van ser els 
següents: CB Mollet, 100 – CB Lliçà 
d’Amunt, 97 (després d’una pròrroga) i 
CB Granollers, 76 – CB Cardedeu, 70.

La gran final es va jugar diumenge a les 
19.30 h. Tot i que els primers minuts els 
van dominar els jugadors de l’equip 
granollerí, els seus rivals, amb molta 
més experiència, van acabar capgirant 
el resultat, que a la mitja part era de 48 
a 43 a favor del CB Mollet. A la 
represa, els molletans van continuar 
imposant el seu joc i van guanyar el 
partit per 83 a 72.

Just abans d’aquest matx es va fer la 
final del 1r Concurs de Triples, que va 
comptar amb la participació de 32 
triplistes. Després de la fase prèvia, 
que es va disputar al migdia, es van 
classificar vuit basquetbolistes per a la 
final de la tarda. El guanyador va ser el 
jugador del CB Mollet Daniel Tejada, en 
fer 17 punts de 30 possibles.

A banda, el diumenge també es va fer 
el partit pel 3r i 4t lloc, en què el CB Lliçà 
d’Amunt va guanyar el CB Cardedeu 
per 76 a 60; el matx pel 5è i 6è lloc, en 
què el CB La Garriga va vèncer el Sant 
Gervasi per 64 a 56; i l’enfrontament pel 
7è i 8è lloc, que es va jugar a la pista 
annexa semicoberta i que va acabar 
amb victòria del CB Parets davant del 
CN Caldes per 61 a 53.

David Planas, un dels tres membres de 

l’associació Vallès Oriental Bàsquet, 
entitat organitzadora del torneig, es va 
mostrar molt satisfet, “tant per l’alt 
nivell competitiu de la copa, ja que 
malgrat les diferències de categoria 
hem viscut uns enfrontaments molt 
igualats, com pel públic que ha vingut a 
veure els partits, que ha estat molt més 
del que esperàvem en un principi”. De 
cara al futur, Planas no es va voler 
acabar de mullar, però va afirmar que 
“a causa de l’èxit d’aquesta primera 
edició de la copa, és molt probable que 
l’any vinent fem la segona; ara, però, 
hem de seure els tres organitzadors i 
fer-ne una valoració completa”.

150 participants al 3 x 3 de 
bàsquet de la Festa Major de 
Corró d’Avall

El 3x3 de bàsquet de la Festa Major de 
Corró d’Avall, organitzat pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del CB Les Franqueses, va tenir la 
implicació total dels joves jugadors i 
jugadores del club.

Gairebé 150 infants i joves van 
participar al 3 x 3, pràcticament tots els 
jugadors i jugadores de les diverses 
categories del club: des de premini fins 
a cadet, tant de masculí com de 
femení. El joc es va dur a terme al llarg 
de tot el matí del 20 de setembre de 
2014; va començar a les 9 del matí i va 
allargar-se fins a quarts de dues del 
migdia, a la pista annexa al Pavelló 
Poliesportiu Municipal.

El 7è Torneig Joan Sanpera es 
torna a convertir en una gran 
festa de l’handbol

El 20 de setembre de 2014, va tenir lloc 
el 7è Torneig d’Handbol Joan Sanpera 
a les instal·lacions de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. Un torneig 
que està emmarcat dins del programa 
d’actes de la Festa Major de Corró 
d’Avall i que juguen els equips de base 
del Patronat Municipal d’Esports-AEH 
Les Franqueses. 

A les 9 h van començar els partits en 
format amistós de les categories aleví 
masculí B i benjamí masculí A; a les 
9.40 h, de les categories aleví masculí 
B, aleví femení i prebenjamí mixt; a les 
10.20 h, el partit de l'aleví masculí A 

expert; a les 11 h, el de l’infantil femení; 
i finalment l'infantil masculí A va jugar a 
les 11.40 h. El club convidat va ser el 
Balonmano Granollers. 

Al finalitzar els partits es va fer entrega 
d'un suc i un brioix per esmorzar a 
cada participant. A les 13 h va tenir lloc 
l'entrega de trofeus per categories i 
partit, on es va valorar individualment 
els premis al millor jugador, al millor 
porter, al màxim golejador, al jugador 

més regular i al millor jugador local. I 
premis en conjunt, on es va valorar 
l'equip guanyador i l'equip subcampió 
dels partits realitzats. 

L'entrega de premis va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
dEsports, José Ramírez. 

A banda del torneig del matí, en què 
van participar-hi un total de 200 
jugadors i on es van disputar 8 partits 
durant tot el matí, a la tarda va tenir 
lloc el partit de fases de Lliga Catalana 
del juvenil masculí de les Franqueses 
davant del Molins de Rei, a les 16 h. 
Acte seguit va tenir lloc el partit 
amistós del juvenil femení franquesí 
contra el del BM Granollers. I a les 19 h 
va concloure la jornada amb el partit de 
l'equip sènior masculí davant l'Handbol 
Vic.

Genís Soriano guanya la 3a 
Clàssica de Ciclisme de les 
Franqueses

La 3a Clàssica de Ciclisme de les 
Franqueses, prova puntuable per a la 
Copa Critèrium, que es va celebrar el 
20 de setembre de 2014 dins la Festa 
Major de Corró d’Avall, va tenir com a 
vencedor Genís Soriano, de l’equip 
Coluer Bicycles. Soriano també va ser 
el primer en categoria sub 23. En 
segon lloc va quedar Adrià Moreno, de 
Controlpack, i en tercer, Juan de Dios 
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González, d’Ilerdense Sociedad Ciclista. 

Enguany, la prova es va desenvolupar 
al voltant de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. Els ciclistes 
van haver de fer 60 voltes a un circuit 
tancat d’1,1 km de distància. En la 

categoria Master 30 va guanyar Oscar 
Madero, de l’equip Munt Bikes. Pel que 
fa a la cursa per equips, va guanyar-la 
Ilerdense Sociedad Ciclista.

La prova, que va començar a les 16 h, 
la va organitzar un cop més la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports i de la Policia Local de les 
Franqueses. 

L'acte de lliurament de premis va 
comptar amb la presència de l'alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé; 
el regidor d'Esports, José Ramírez; i el 
regidor d'Urbanisme, Pla de Barris, 
Activitats i Habitatge, Juan Antonio 
Marín.

Una vintena de participants al 
Campionat de Tie-Breaks de 
Tennis dins la Festa Major de 
Corró d’Avall

El 20 de setembre de 2014 l'Escola de 
Tennis Jordi Plana va organitzar 
conjuntament amb el Patronat 
Municipal d'Esports el tradicional 
Campionat de Festa Major de 
tie-breaks de tennis a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. Hi van 
assistir una vintena de participants, que 
van disputar tie-breaks (jocs decisius) 
de tennis a 15 punts. 

Els guanyadors i finalistes en les 
diferents modalitats van ser: 
- Majors de 18 anys: 1r, Alfons 
Cosculluela; 2n, Manuel Caraver; 3r, 
Elies; 4t, David Cuenca; 5è, Paco 
Mandome. 
- Nens/es anys 2006-2007-2008 i 2009: 

guanyador, Joel Cabanillas; finalista, 
Zoe Cebollero.
- Nens/es anys 2003-2004-2005: 1r, 
Joel Cebollero; 2n, Nacho Clausen; 3r, 
Màxim Chornyy;  4a, Clàudia Muñoz; 
5è, Eduard Brillas.
- Nens/es anys del 1997 al 2002: 
guanyador, David Barrio; finalista, 
Ferran Aguado.

Tots els participants van gaudir d’un 
esmorzar.

El Club Arc Les Franqueses fa una 
jornada de portes obertes durant 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 21 de setembre de 2014, en el marc 
de la Festa Major de Corró d’Avall, el 
Club Arc Les Franqueses va obrir les 
seves portes al públic perquè, amb 
l'assessorament de monitors i socis, 
qualsevol que ho volgués tingués 
ocasió de provar l’esport del tir amb 
arc. Persones de totes les edats i 
moltes famílies van anar a la jornada 
per informar-se sobre el funcionament 
del Club i sobre l’escola de nens. Arcs 

olímpics, compostos i tradicionals 
estaven disponibles per ser provats i 
explicats al públic. El regidor d'Esports, 
José Ramírez, també va compartir el 
matí amb els socis, que va finalitzar 
amb un aperitiu per a tots els presents.

El IV Campionat de Pàdel de Festa 
Major torna a ser un èxit

Del 19 al 21 de setembre de 2014 va 
tenir lloc el IV Campionat de Pàdel dins 
la Festa Major de Corró d’Avall. Hi van 
participar una setantena de palistes en 
un torneig organitzat per l’Escola de 
Tennis i Pàdel Jordi Plana i el Patronat 
Municipal d’Esports, que es va disputar 
a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. 

Després de l’entrega de premis, que va 
comptar amb la presència del regidor 

d’Esports, José Ramírez, es va fer un 
sorteig de material esportiu entre tots 
els participants. A continuació, us 

detallem les classificacions finals de les 
tres categories.

Categoria mixta: consolació 
finalistes, Pilar Torras i Gerard Mateos; 
guanyadors, Esther Pinell i Jordi 
Babarro; fase final finalistes, Maria José 
Cornejo i Ivan Mañas; guanyadors, 
Jordi Gutiérrez i Núria Mut.
Categoria femenina: consolació 
finalistes, Maria José Cornejo i Pilar 
Torras; guanyadores, Margarita 
Jiménez i Montse Ors; fase final 
finalistes, Núria Mut i Mari Cruz de 
Paco; guanyadores, Sílvia Roviro-
sa i Marta Escorihuela.
Categoria masculina: consolació 
finalistes, Pep Merchan  i Oscar Garcia; 
guanyadors, Sergio Caballero i Paco 
Caballero; fase final finalistes, Joan Pol 
Minguet i Pere Gay; guanyadors, 
Luis Quesada i Sergi Fernández.

Es renova el conveni entre el 
Patronat Municipal d'Esports i 
Alwaysoccer

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses va signar a mitjan setem-
bre de 2014 el conveni per a l'organit-
zació d'activitats de formació i 
promoció esportiva, estades i/o 
jornades de tecnificació al municipi de 
les Franqueses.

Alwaysoccer és una empresa especia-
litzada en l'organització de clubs i 
escoles de futbol, estades, etc. El 
representant de l'empresa va signar el 
conveni amb el regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Quarta edició del programa 
“Entrena la Mitja”

Per quart any consecutiu, el Club A 4 el 
km i el Patronat Municipal d’Esports 
van organitzar el programa Entrena la 
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Mitja per poder fer amb garanties la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga de l’1 de febrer de 2015. 
El programa d’entrenament, que va 
començar el 22 de setembre de 2014, 
anava adreçat a totes aquelles 
persones que volien córrer la cursa, 
tant si no havien corregut mai com si 
volien millorar la seva marca personal.

L’entrenament, que es va fer per grups 
segons nivells, era els dilluns, dimecres 
i divendres de 20 a 21 h i tenia com a 
nucli la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. Les inscripcions, que 
eren gratuïtes, s’havien de formalitzar 
a l’oficina del Patronat Municipal 
d’Esports.

Els equips alevins d’handbol 
juguen a la mitja part dels partits 
de Lliga Asobal del BM Granollers

El 24 de setembre de 2014, l'equip 
aleví masculí B d’handbol de les 
Franqueses, entrenat per Àlex Garcia, 
va visitar el Palau d’Esports de 
Granollers. La visita tenia dos motius: 
per una banda, veure el partit de la 
Lliga Asobal entre el BM Granollers i el 
Naturhouse La Rioja; i l'altre, sortir a la 
mitja part dels professionals per jugar 
un partit de caire amistós davant un 
equip de la base del BM Granollers.

En acabar el partit de divisió d'honor, el 
joves van poder estar amb els jugadors 
profesionals i fer-se una foto de família. 
El 27 de setembre va ser el torn de les 
jugadores de Jordi Vidal i Núria Ros, 
que també van visitar el Palau 
d’Esports de Granollers per veure el 
partit del primer equip femení del BM 
Granollers contra el Córdoba a la 
màxima categoria de l’handbol estatal. 
A la mitja part del partit, l'aleví femení 
de les Franqueses va jugar un partit 
amistós davant un rival del planter del 
BM Granollers.

L’atleta franquesina Anna Riera 
guanya la Marató de Saragossa

Anna Riera, atleta franquesina del CA 
Canovelles i guanyadora del guardó a 
la millor esportista de les Franqueses 
de 2013, es va imposar el 28 de 
setembre de 2014 a totes les corredo-
res de la Marató de Saragossa, tot i 
que ella estava inscrita en la categoria 

de més de 45 anys. Una gran sorpresa, 
fins i tot per a ella mateixa, que 

demostra, però, el gran moment de 
forma de l’atleta del nostre municipi. 

Riera, de 49 anys, té una millor marca 
de 3 h 1 min. Diumenge passat va 
córrer la Marató de Saragossa amb un 
temps de 3 h 9 min. Aquesta és la seva 
desena marató, però és la segona d’un 
dels reptes que s’ha proposat aquesta 
temporada: fer 12 maratons en 12 
mesos en el millor temps possible. La 
primera la va fer al mes d’agost a 
Báscones de Ojeda (Palència).

OCTUBRE 2014

Jornada d’equitació per als 
alumnes de la Fundació Apadis

17 alumnes del curs de formació 
laboral Plusmotiva de la Fundació 
APADIS van gaudir d’una jornada 
d’equitació adaptada. La sessió d’hípica 
va tenir lloc el 2 d’octubre de 2014 al 
Centre Hípic Mas Batlló, del municipi 
de la Malla (Osona). 

L’activitat es va dividir en dues parts. 
Una primera part destinada a la neteja i 
la muntura del cavall; i una segona part 

dedicada a un passeig amb carro pels 
voltants de la finca. La jornada va 
finalitzar amb un bon dinar dins de les 
mateixes instal·lacions. 

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports, els nois i noies 
d’Apadis van gaudir d’un dia rodó 

practicant esport a l’aire lliure. Els 17 
alumnes van poder comprovar que 
l’equitació adaptada afavoreix la millora 
de l’equilibri i la mobilitat, la comunica-
ció, la millora del to muscular, la 
deambulació i la coordinació, el control 
dels reflexos, la relaxació que aporta i 
la millora de l’autoestima. Com que 
l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Màxim suport institucional al 
Centre de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada de les Franqueses

El polígon industrial del sector N de 
Corró d’Avall acollirà el Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada 
(CTNS), un equipament impulsat pel 
Club Natació Granollers (CNG) i 
l’Ajuntament de les Franqueses que 
neix per convertir-se en la referència 
mundial d’aquest esport. Però aquest 
centre serà molt més que això, ja que 
s’ha concebut com un macrocomplex 
que oferirà serveis d’oci a la població 
en general i que faran rendible la 
inversió, fet que atraurà moltes 
empreses al sector N. En la presenta-
ció que se’n va fer el 9 d’octubre de 
2014 a Can Font-Centre d’Art i Noves 
Tecnologies, l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, es va mostrar 
molt esperançat amb aquest projecte, 
que “estic segur que ajudarà a 
dinamitzar el polígon que tenim aturat 
des de fa temps en aquella zona i que 
donarà riquesa i llocs de treball al 
municipi”. L’Ajuntament ha cedit al 
CNG el solar per ubicar-hi la instal·lació, 
situat concretament al km 1,5 de la 
carretera de Cardedeu, al davant de 
l’empresa Bopla. 

L’acte, que va omplir la sala d’actes 
amb un centenar de persones, va 
aixecar molta expectació i va comptar 
amb l’assistència de molts periodistes, 
empresaris i esportistes. Entre les 
autoritats presents a l’acte cal destacar, 
a banda de l’alcalde, que presidia la 
reunió juntament amb el president del 
CNG, Josep Maria Mas, el president del 
Consejo Superior de Deportes, Miguel 
Cardenal; el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau; el president de la 
Federació Espanyola de Natació, 
Fernando Carpena; i el president de la 
Federació Catalana de Natació, Enric 
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Bertrán. La composició de la taula 
d’autoritats mostra la importància del 
projecte que es presentava. 

El projecte del CTNS va rebre el suport 
incondicional, tot i que no l’econòmic, 
de totes les institucions presents a 
l’acte, que es van desfer en elogis cap 
al projecte i van manifestar que 
facilitarien en tot allò que estigui al seu 
abast la seva consecució. També van 
animar els empresaris presents a l’acte 
a invertir-hi. 

El centre té un pressupost de construc-
ció de 12 M€, un terç dels quals els 
posarà una empresa a canvi d’una part 
de l’explotació del complex. La resta, 
segons va explicar el president del 

CNG, Josep Maria Mas, es finançarà a 
través de petits inversors a través de la 
compra d’accions, 5.000 concretament 
a 1.000 € l’acció. Mas va anunciar que 
actualment ja en tenen venudes el 30%. 
Mas també va dir que un cop tinguin 
els diners, “que si en falta algun ja hem 
parlat amb un banc que ens en 
deixarà”, es començarà a construir el 
centre, cosa que preveu que passi 
entre gener i juny de l’any vinent. El 
president del CNG també va dir que el 
complex generarà 90 llocs de treball 
directes. 

El CTNS serà un gran complex de 
13.000 m2 de superfície que tindrà 
piscina d’entrenaments, piscina de 
competició amb grades amb capacitat 
per a 1.400 persones que podrà acollir 
campionats internacionals i una 
residència per a esportistes. 

També tindrà una piscina amb un 
trampolí de 30 metres d’altura per 
fer-hi salts (estan negociant amb Red 
Bull per portar-hi campionats d’aquesta 
marca) i serveis adreçats a la població 
en general com ara fitnes, espai 
wellness, pistes de pàdel, busseig, 
ludoteca, restaurant, així com un 

aparcament per a autocaravanes. 

El club preveu que la instal·lació tindrà 
una capacitat per acollir uns 300 
esportistes i uns 5.000 usuaris. A banda 
de la pràctica de la natació sincronitza-
da i de la formació de tècnics, les 
piscines del centre també acolliran 
l’activitat del waterpolo del CNG, esport 
del qual també es podran acollir 
competicions internacionals. 

L’origen del centre s’ha de buscar dos 
anys i mig enrere, quan l’actual junta 
directiva del CNG, club capdavanter a 
l’Estat en l’esport de la natació 
sincronitzada, va veure la necessitat 
d’ampliar les seves instal·lacions, ja que 
les que tenen actualment no els 
permeten créixer. En el seu parlament, 
el president de l’entitat va agrair a 
l’alcalde de les Franqueses les facilitats 
que els ha posat per tirar endavant el 
projecte i al regidor de Dinamització 
Econòmica, Javier Álvarez, l’engresca-
ment amb què va rebre de seguida la 
proposta en els primers contactes 
entre Ajuntament i club.

Un quinzena d’assistents a la 
xerrada sobre la nutrició i la 
hidratació dels gossos de compe-
tició

Una quinzena de persones van assistir 
el 10 d’octubre de 2014, al vespre, a la 
xerrada sobre la nutrició i la hidratació 
dels gossos de competició que va 
organitzar el Club Esportiu Canicross 
Les Franqueses, juntament amb 
Fitdogs, amb la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports. L’acte va 
tenir lloc en una de les sales del 

Complex Esportiu Municipal, i va 
comptar amb la presència del regidor 
d’Esports, José Ramírez. 

La ponent, Montse Claverol, reconegu-
da múixer internacional, va compartir 
amb els assistents a la xerrada les 

claus per obtenir una correcta nutrició i 
hidratació dels gossos esportistes, 
elements fonamentals per a un òptim 
rendiment dels animals, sempre tenint 
present l’objectiu de vetllar pel seu 
estat de salut.

La sessió, introduïda per un audiovisual 
de la mítica cursa Pirena, va estar 
plena d’anècdotes, fruit de l’extens 
bagatge esportiu d’aquesta atleta d’elit, 
que van exemplificar a la perfecció els 
coneixements teòrics impartits.

L’Ajuntament de les Franqueses 
costeja la cadira de competició del 
corredor paralímpic Jordi Madera

L’atleta paralímpic Jordi Madera 
Jiménez està fent una temporada 
excel·lent. Granollerí de naixement i 
resident a Corró d’Avall des de 2008, 
enguany ja ha fet quatre maratons (1r a 
Sevilla amb rècord de la prova, 4t a 
París, 5è a Boston i 6è a Londres). 
Aquestes bones actuacions li han 
permès pujar fins al 5è lloc de la 
classificació mundial d’aquesta 
disciplina. 

A banda, Madera també és l’actual 
campió d’Espanya de 5.000 metres en 
pista i el recent campió d’Espanya de 
paratriatló, modalitat que no havia fet 
mai i per a la qual només es va 
entrenar durant dues setmanes. 
D’aquesta temporada, l’alteta de Corró 
d’Avall també destaca la victòria a la 
prestigiosa mitja marató de Newcastle, 
en què va aconseguir a més el rècord 
estatal d’aquesta distància, el segon 
lloc a la mitja de Lisboa i la cursa de 
1.500 m d’exhibició que va fer en el 
míting de París de la Diamond League, 
la lliga més important d’atletisme a 
nivell mundial. 

Tot i aquest palmarès espectacular, 
Madera, que també va competir amb 
la selecció espanyola als Jocs Paralím-
pics de Pequín 2008, no ho té fàcil per 
aconseguir els recursos necessaris per 
poder competir en òptimes condicions. 
Malgrat estar becat per les federacions 
catalana i espanyola d’atletisme i del 
suport que puntualment rep de 
diversos patrocinadors, l’atleta 
franquesí no disposa dels mitjans 
econòmics que li permetin costejar els 
recanvis de la seva cadira de rodes de 
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competició, que són molt cars, o 
d’altres aspectes relacionats amb les 
curses. 

A tall d’exemple, Madera explica que 
enguany s’ha quedat sense club i haurà 
de pagar-se ell la llicència per poder 
continuar competint. 

El corredor també explica que en no 
disposar d’un lloc per entrenar-se en 
condicions, ho ha de fer pels polígons 
de la comarca. “Ja tinc un circuit d’uns 
20 km de distància i aquest és el que 
segueixo”, afirma. Malgrat la seva 
vitalitat, Madera també explica que de 
vegades és molt dur entrenar sol. “No 
trobo cap ciclista que em vulgui fer de 
llebre, i això també m’impedeix 
progressar tot el que jo voldria”, 
conclou. 

És per tot plegat que va trucar a la 
porta de l’Ajuntament de les Franque-
ses, ja que per poder competir 
necessita una cadira nova (que li han 
de fer a mida al Japó), rodes i tubulars. 
L’Ajuntament, a través del Patronat 
Municipal d’Esports, ha decidit donar-li 
suport i ajudar-lo econòmicament 
perquè pugui adquirir aquest material. 

A mig termini, l’objectiu d’aquest atleta 
és poder tornar a competir en uns jocs 
paralímpics, en aquest cas els de Rio 
de Janeiro de 2016, i intentar fer-ho 
tant en la disciplina de marató com en 
la de triatló. 

Jordi Madera va patir un accident de 
cotxe l’any 2000 que el va deixar en 
una cadira de rodes. L’any 2002 va 
entrar per primer cop en contacte amb 
el món de l’atletisme i des de l’alesho-
res fins ara no ha parat de progressar i 
d’aconseguir victòries. Ha passat per 
clubs com el CA Granollers, CA Vic i AE 
Blanc i Blau. Actualment, als 34 anys, 
està en el millor moment de la seva 
carrera esportiva.

Els Nokachis aconsegueixen 15 
pòdiums al Campionat de Catalun-
ya cadet, júnior i sub 21 de kata i 
kumite

El Club Esportiu Karate Nokachi 
segueix batent rècords allà on va, com 
va fer al Campionat de Catalunya 
cadet, júnior i sub 21, organitzat per la 

Federació Catalana de Karate i 
Disciplines Associades, i celebrat l’11 
d’octubre de 2014 al Pavelló Municipal 
de Montornès del Vallès. En aquest 
campionat de modalitat kata i kumite, 
els franquesins van aconseguir fins a 15 
pòdiums. Els campions de Catalunya en 
kumite van ser Mireia Cuevas, Andrea 
Lucero, Elena de Sande, Alfredo 
Domínguez i Roger Burriel. Els 
subcampions en kumite, Kawtar Sabir, 
Andrea Astorga i Marta de Sande; en 
kata, Elena de Sande. Per últim, els 
tercers classificats en kumite van ser 
Andrea Madina, Carla Mir, Iván Díaz i 
Álex Delgado; i en kata, Marta de 
Sande i Roger Burriel.

140 ciclistes corren la segona 
prova de la Copa Catalana de 
Ciclocròs al parc de Milpins

El 26 de octubre de 2014 es va disputar 
al parc de Milpins de Corró d’Avall la 
segona prova de la Copa Catalana de 
Ciclocròs-Gran Premi Guess, organitza-
da per la Unió Ciclista Les Franqueses 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports. Els 140 corredors 
que hi van participar van haver de 
seguir un recorregut força exigent de 
2,2 km de llargada. 

Els membres del club franquesí que 
van participar a la cursa van fer una 

molt bona actuació. Així, Tomàs Misser 
va ser el primer en la categoria Elit i 
Ramon Sagués va ser tercer de la 
mateixa classificació. En sub 23, Mario 
Sinués va obtenir el primer lloc, i 
Antoni Serra també va ser el primer a 
la categoria Master 60. I a la Master 
40, Marc Ortega va quedar quart. 
També va fer una bona actuació Santi 
Segú, que quan anava tercer en Elit i 
primer de la seva categoria, va haver 
d’abandonar per avaria. 

De la cursa de diumenge, també cal 
destacar que una quinzena de joves 

ciclistes van participar-hi en la catego-
ria promoció. L'acte de lliurament de 
premis va comptar amb la presència 
del regidor d'Esports, José Ramírez.

Bones actuacions dels membres 
del Club Canicross Les Franqueses

El 26 d’octubre de 2014 es van celebrar 
tres proves de canicròs, de caràcter 
popular, que van comptar amb 
participants del Club Canicross Les 
Franqueses, que estrenaven equipació. 

La més multitudinària d’aquestes 
curses va ser la de Sant Llorenç Savall, 
amb gairebé un centenar de corredors 
inscrits. Aquesta cursa s’emmarcava 
dins la 20a edició de la cursa Primera 
Marató de Muntanya de Catalunya. La 
prova de canicròs, de 7,65 km de 
distància i 427 m de desnivell acumulat, 
i definit pels corredors com un 
“trencacames”, va transcórrer 
majoritàriament per pistes d’aquesta 
zona del massís de Sant Llorenç del 
Munt. La temperatura del matí en 
aquesta zona del Vallès Occidental va 
ser un dels elements més dificultosos 
per als corredors i els seus gossos, tot i 
que el recorregut comptava amb 
moltes àrees ombrejades. 

A Palafolls es va organitzar per quarta 
vegada un canicròs amateur amb 
l’objectiu solidari de recollir fons per a 
l’Associació Amics dels Animals del 
citat municipi. En aquest esdeveniment 
hi van participar un bon nombre 

d’esportistes amb els seus propis 
gossos o altres cedits per la protectora. 
El recorregut de la cursa, de 8 km de 
distància i per pista, exceptuant els 
metres d’asfalt d’inici i final de la prova,  
es caracteritzava per la forta pujada i 
ràpida baixada al castell. 

A Deltebre es va portar a terme 2n 
Canicròs Popular d’aquesta vila, amb 
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l’objectiu de recaptar diners per a 
l’Associació d’Engrescats de les Terres 
de l’Ebre i Podencos Help. La cursa, de 
5,5 km, es va escurçar a uns 4 km per 
motius climatològics. El trajecte va 
discórrer paral·lel al riu Ebre, en 
l’entorn del parc fluvial del municipi, i 
tot i ser un recorregut planer, la cursa 
va ser molt explosiva. Hi van participar 
un total de 40 persones. 

Els primers classificats del club 
franquesí en aquestes tres curses van 
ser els següents: a Sant Llorenç Savall, 
Lali Masriera amb Hiska, 1a classifica-
da femenina sènior; Marta Bosch amb 
Greko, 2a classificada femenina sènior; 
Tomás Gámez amb Honey, 2n classifi-
cat masculí sènior; Andreu Padró amb 
Boira, 1er classificat masculí veterà. 

A Palafolls, Mertixell Raynés amb Kai, 
2a classificada femenina; Guillem 
Sánchez amb Duc, 1r classificat 
masculí júnior. A Deltebre, Daniel 
Artero amb Greta, 2n classificat 
masculí; Marta Barrufet amb Ken, 1a 
classificada femenina.

Cal destacar també la bona actuació 
d’Albert Subirats amb l’Hera (5è 
classificat masculí sènior a Sant Llorenç 
Savall) i, especialment, la de Marc 
Paredes, que juntament amb el Bleiky, 
van fer el seu primer canicròs.

Les Franqueses estrena un web 
per llogar les pistes de pàdel en 
línia

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses del Vallès, amb la col·labo-
ració del Complex Esportiu Municipal i 
els adjudicataris de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, van 
engegar a finals del mes d’octubre de 
2014 un web que permet llogar les cinc 
pistes de pàdel del municipi en línia. 
L’adreça és 
www.padellesfranqueses.com. 

A través d’aquesta plataforma digital 
s’engloba tota l’oferta de pistes de 
pàdel a les Franqueses (les 3 pistes de 
Corró d’Avall i les 2 de Corró d’Amunt). 
L’usuari s’haurà de registrar per poder 
reservar la pista, el lloguer de la qual 
s’haurà d’abonar a les instal·lacions 
esportives un cop s’hi arribi. Més 
endavant podrà pagar-les des del web 

amb targeta o per paypal. Un cop 
registrat podrà conèixer quines pistes 
estan llogades, quins horaris hi ha 

disponibles, així com les promocions 
vigents. 

L’empresa que ha realitzat el web és 
Zettabyte, que també està preparant 
una app perquè pugui funcionar també 
des dels aparells mòbils. 

Aquest és un pas més que fa el PME 
per apropar les instal·lacions esportives 
municipals a la població. I s’ha volgut 
començar amb les pistes de pàdel 
perquè aquest esport no para de 
créixer en nombre de practicants al 
municipi en els darrers anys.

NOVEMBRE 2014

Presentació dels disset equips 
d'handbol de les Franqueses de la 
temporada 2014-15

L’1 de novembre de 2014 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports i els equips de l'AEH Les 
Franqueses al Pavelló Poliesportiu 
Municipal. Van fer la tradicional 
desfilada catorze equips del PME que 
conformen l’escola d’handbol: dos 
prebenjamins, dos benjamins mascu-
lins, tres alevins masculins, dos alevins 
femenins, l’infantil masculí, l’infantil 
femení i dos cadets. Per part del club, 
l’equip juvenil masculí, el juvenil femení 
i el sènior masculí. En total disset 
equips.

L’acte va començar a les 17.45 h amb 
els parlaments de les autoritats. Primer 
li va tocar el torn a l'alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé; 
seguidament, va parlar el regidor 
d'Esports, José Ramírez; i per últim, 
Rafael Rosario, president de l'AEH Les 
Franqueses. 

Acte seguit es va donar pas a la 

desfilada i presentació de tots els 
equips. Davant d'unes grades plenes i 
davant de l'afició els joves jugadors 
d’handbol franquesins van realitzar el 
"crit d'equip" corresponent abans de 
situar-se dintre del terreny de joc on 
normalment entrenen i juguen els 
partits durant tot l'any. 

Arribats a aquest punt, una jugadora i 
un jugador en representació de tots els 
integrants dels equips van llegir un 
manifest que consistia a defensar els 
valors de la grada esportiva envers els 
rivals, els àrbitres, els pares, els 
entrenadors i els companys, amb 
l’objectiu que s’assoleixi aquest 
compromís per part de totes les parts 
implicades durant aquesta nova 

temporada que comença. Ja només 
quedava fer-se la foto de grup i 
després la foto individual de cada 
equip.

Abans de la presentació, a les 16 h, va 
tenir lloc el partit entre el juvenil femení 
de l’AEH Les Franqueses i el Sant 
Quirze, amb un desenllaç molt positiu 
per a les locals, ja que van guanyar el 
rival amb claredat. Un cop finalitzada la 
presentació, a les 19 h, es va jugar el 
partit del sènior masculí franquesí 
davant l'OAR Gracia C, amb resultat 
final d'empat a 25 gols.

El Patronat Municipal d'Esports 
renova el conveni de col·laboració 
amb el CB Les Franqueses i amb 
l’AEH Les Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar al mes de 
novembre de 2014 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat el Patronat Municipal d'Esports. 
Aquest era el quart any que es 
formalitzava un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
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de cooperació i col·laboració entre el 
PME i els dos clubs franquesins per a 
l’execució del programa d'activitats de 
l'Escola Esportiva Municipal del PME i 
les activitats a les escoles de les 
Franqueses. Al conveni es marca que 
el Patronat Municipal d’Esports serà el 
responsable d’establir la programació i 
la coordinació d’aquestes activitats, 
mantenint la direcció del programa 
sota la supervisió de la gerència del 
Patronat Municipal d'Esports. 

Igualment, el PME serà qui sufragarà 
les despeses d’execució dels progra-
mes referents als següents aspectes: 
gestió administrativa, coordinació 
tècnica, material esportiu, instal·lacions 
esportives, llicències, assegurances, 
arbitratges i equips de roba esportiva.

Per la seva banda, els clubs adqui-
reixen el compromís de la realització 
del programa d’activitats de l'Escola 
Esportiva Municipal i les activitats de 
promoció a les escoles de les Franque-
ses sota la programació, coordinació i 
supervisió del Patronat Municipal 
d'Esports, així com la col·laboració en 
aquelles activitats puntuals que 
organitzi el Patronat Municipal 
d'Esports.

L’atleta franquesí Jordi Madera 
acaba desè a la duríssima Marató 
de Nova York

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va acabar la Marató de Nova 
York 2014 en un meritori 10è lloc de la 
classificació. Aquesta cursa, una de les 
més concorregudes del món, va tenir 
lloc el 2 de novembre. Madera, que ja 
ha fet aquesta prova vuit vegades, va 
completar el recorregut en 1 h 34 min 

08 s, una marca prou bona tenint en 
compte la duresa del circuit i la mala 
climatologia amb què van haver de 
córrer els atletes, amb molt de vent i 
temperatures baixes. Per Madera, 

aquesta ha estat, sens dubte, la marató 
més dura de la temporada. La de Nova 
York va ser la primera prova en què el 
corredor franquesí va lluir a la samarre-
ta el logotip de l’Ajuntament de les 
Franqueses, un dels seus patrocina-
dors.

La ciclista júnior Blanca Vallès, de 
la UC Les Franqueses, convocada 
amb la selecció catalana

La corredora júnior de la Unió Ciclista 
Les Franqueses Blanca Vallès va ser 
convocada per la Federació Catalana 
de Ciclisme per participar, com a 
integrant de la selecció catalana, en 
dues proves de ciclocròs que es van fer 
a primers del mes de novembre de 
2014 al País Basc. La primera serà el 8 
de novembre a Ametzaga de Zuia i 
l’altra, l’endemà, a Elorrio.

El Club Tennis Les Franqueses 
participa amb quatre equips a la 
Lliga Catalana

El cap de setmana del 8 i 9 de novem-
bre de 2014 va començar la Lliga 
Catalana de Tennis, Campionat de 
Catalunya per Equips per Comarques 
2014-2015. El Club Tennis Les Franque-
ses hi participa amb quatre equips 
gestionats a través de l'Escola de 
Tennis i Pàdel Jordi Plana i el Patronat 
Municipal d'Esports. 

Els equips participants i els seus 
membres són els següents:
-Aleví masculí: Pau Prims, Ignacio 
Clausen, Pau Wang, Adam El Abed i 
David Müller.
-Infantil masculí: Daniel Noé, Sergi 
Gonzàlez, Àlex Lozano i Ivan Sánchez.
-Cadet masculí: Oleguer Casajoana, Ian 
Baño, David Barrio, Eric Flores, Adrià 
Rodríguez i Ferran Aguado.
-Júnior masculí: Rafael Barrio, Arnau 
Caralt i Guillem Ginestet. 

El 8 de novembre es va disputar la 
primera jornada de la categoria aleví 
masculí amb l'enfrontament CT Les 
Franqueses-CT Les Argelagues, amb 
victòria per 5-0 per als franquesins. 
L'eliminatòria que s'havia de jugar el 
diumenge entre el CT Sant Celoni i el 
CT Les Franqueses en la categoria de 
cadet masculí va quedar suspesa per la 
pluja. 

Nous èxits dels karatekes del club 
Nokachi

El 8 de novembre de 2014 el Club 
Karate Nokachi, amb Agustín Núñez i 
Montse Marín al capdavant, va assistir 
al Campionat de Villa de Colindres 

(Santander). Del club franquesí hi van 
participar Ainoa Astorga, Jordi Valdivia, 
Izan Sevillano i Xavi Sevillano, que van 
aconseguir dues medalles d’or i una de 
plata.

D’altra banda, els alumnes del Club 
Karate Nokachi Alfredo Domínguez, 
Andrea Astorga, Andrea Lucero, Elena 
de Sande, Kawtar, Marta de Sande, 
Mireia Cuevas i Roger Burriel van 
participar, com a components de la 
selecció catalana de karate, en un 
campionat intercomunitari contra la 
selecció valenciana que es va fer en el 
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.

L’atleta Jordi Madera acaba 
tercer a la Marató de Seül

L’atleta paralímpic franquesí Jordi 
Madera va pujar al podi a la Marató de 
Seül (Corea del Sud) que va tenir lloc el 
9 de novembre de 2014. Va acabar en 
tercera posició amb un temps d’1 h 33 
min 59 s. Tot i aquesta bona classifica-
ció, Madera explica que en aquesta 
cursa va notar la fatiga física després 
de córrer la setmana anterior la Marató 
de Nova York, així com a causa dels 
llargs viatges que ha hagut de fer 
darrerament. “En aquesta marató em 
va costar molt entrar en cursa, vaig 
haver tirar de cap perquè el meu físic 
no responia”, conclou Madera.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses en el 70è aniversari 
de l’entitat

El Club Futbol Les Franqueses va fer la 
presentació dels 24 equips de la 
temporada 2014-2015 el 15 de 
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novembre de 2014, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. Però no va 
ser una presentació qualsevol, ja que 
l’entitat franquesina també va aprofitar 
per celebrar el 70è aniversari de 
l’entitat. 

A banda de la tradicional desfilada de 
tots els equips del club, també es va 
estrenar l’himne del club, compost per 

un pare d’un jugador del club. A més, 
l’actual president de l’entitat, Enric 
Birosta, va homenatjar un dels primers 
jugadors del club, Joan Ganduxé, de 95 
anys, així com el més jove, Max López, 
de només 3 anys d’edat.

La festa va ser completa, ja que el 
primer equip de l’entitat va donar una 
alegria a l’afició, que omplia de gom a 
gom les grades del camp de futbol, en 
guanyar el partit de lliga contra el CF 
Parets per 3 gols a 1. Amb aquesta 
victòria els homes de Manolo Parralo i 
Jordi Jornet es van col·locar en segona 
posició a la classificació del grup 9è de 
la Tercera Divisió Catalana.

Nois i noies de la Fundació Apadis 
fan una jornada de tir amb arc

El 15 de novembre de 2014 uns vint 
integrants de la Fundació Apadis, una 
entitat franquesina que dóna suport a 
les persones amb discapacitat i als 
seus familiars, van traslladar-se a les 
instal·lacions del Club Arc Les Franque-
ses per realitzar-hi una sessió pràctica 
de tir amb arc. Aquesta activitat va ser 
coordinada pel Patronat Municipal 
d’Esports i el club franquesí. 

Els nois i noies anaven acompanyats 
per monitors, que també van tenir 
l'oportunitat de provar la seva punteria 
per a alegria de tots els integrants de la 
fundació. 

Després de rebre una breu explicació 
de com havien d'utilitzar un arc, els 

participants en la jornada van anar 
passant per la línia de tir acompanyats 
en tot moment pels monitors del club i, 
fins i tot, dels arquers més joves de 
l’escola de tir amb arc. 

La jornada va acabar amb un aperitiu i 
l'oferiment de petits records als 
assistents per part del club. El Club Arc 
Les Franqueses continua tenint les 
seves portes obertes a la col·laboració 
amb escoles i entitats de l’entorn, en 
particular amb Apadis, fundació que ja 
ha passat en altres ocasions per les 
instal·lacions situades a l’antiga zona 
militar de Corró d’Avall.

La cursa solidària Els 10 de les 
Franqueses recull 4.500 euros per 
a la lluita contra el càncer de 
ronyó

En l’edició d’enguany d'Els 10 de les 
Franqueses -la tercera-, que es va 
disputar el 16 de novembre de 2014, 
molts atletes no van poder obtenir un 
dorsal perquè hi havia un límit de 500 
números. Segons Jaume Aragonés, 
secretari del Club d’Atletisme A4elkm, 
organitzador de la cursa juntament 

amb el Patronat Municipal d’Esports, 
“de cara a l’any vinent mirarem 
d’ampliar aquest nombre fins als 750 
dorsals”. 

La novetat d’aquesta edició, amb 
sortida i arribada a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, va ser la 
incorporació de la cursa de 5 km. Tot i 
que els organitzadors estan molt 
satisfets de com va anar la prova, de 
cara a l’any vinent no saben si la 
mantindran. “Hem de valorar-ho, ja 
que complica molt l’organització de la 
cursa”, afirma Aragonés. 

El que probablement no canviarà en la 
propera edició és el circuit, ja que 
l’organització va rebre moltes felicita-
cions dels corredors pel seu traçat, 

més suau i assequible. “Si a partir d’ara 
cada any és el mateix segurament 
farem sortir més públic al carrer a 
animar els corredors, que és una 
assignatura pendent que tenim”, 
afegeix Aragonés. 
En la vessant solidària, enguany es van 
recaptar 4.500 euros en favor de la 
investigació de la lluita contra el càncer 
de ronyó. 

Pel que fa als primers classificats de la 
cursa de 10 km, el primer a arribar a la 
meta va ser Miki Solé, del club 
franquesí Ríos Running, amb un temps 
32 min 40 s; el 2n va ser Òscar 
Rodríguez, també de Ríos Running, i el 
3r, Òscar López, del club Foot-Leeeee. 
En dones, la guanyadora va ser Sílvia 
Segura, del Club Les Tortugues, amb 
un temps de 39 min 57 s; Vanessa 
Sancho, del FC Barcelona, va ser 2a, i 
Ana Belén Garcia, del CA Granollers, 
3a. 

En la cursa de 5 km, el primer va ser 
Jordi Escoriza, amb un temps de 16 
min 9 s; el 2n, Eulogio García, i el 3r, 
Miguel Ángel Palma, tots tres de Ríos 
Running. En dones, va guanyar Núria 
Bahillo, amb 23 min 28 s; Judith 
Sanchis, d’Olivera’s Runners, va ser 
2a, i Isa Gallardo va ser 3a. 

En aquesta edició d’Els 10 de les 
Franqueses, l’acte del lliurament 
simbòlic del taló dels diners per a la 
lluita contra el càncer de ronyó a la 
Fundació Privada Institut de Recerca 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau es va fer el mateix diumenge. En 
representació de l’entitat, va recollir el 
taló el doctor Pablo Maroto.

La Mitja bateja el km 17,14 a les 
Franqueses

El 22 de novembre de 2014 l’Associa-
ció Esportiva La Mitja va sumar-se als 
actes commemoratius del Tricentenari 
(1714-2014) amb el bateig del quilòme-
tre 17,14 del circuit de La Mitja. 
L’emblemàtic quilòmetre porta el nom 
de Núria Albó, escriptora i alcaldessa 
de la Garriga entre 1979 i 1987.

Segons el president de La Mitja, Toni 
Cornellas, es va voler homenatjar la 
Núria Albó amb el quilòmetre 17,14 per 
un doble motiu: perquè fa més de 30 
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anys, com a alcaldessa de la Garriga, ja 
va donar suport a La Mitja en els seus 
inicis i perquè és un referent de 
catalanitat i defensa del país. Albó, tot i 
confessar que mai no ha corregut, va 
mostrar-se molt il·lusionada per la 
dedicatòria i va assenyalar que malgrat 
el 1714 marqui la data d’una derrota 
també indica l’inici d’una llarga marató 
de 300 anys de lluita en defensa d’una 
nació. 

L’acte de col·locació de la rajola, que 
duu el número del quilòmetre i el nom 
de l’homenatjada, va tenir lloc a les 
Franqueses perquè el quilòmetre 17,14 
del circuit antic de La Mitja (direcció 

Granollers) cau just davant de l’Institut 
El Til·ler, a la Rambla de la carretera de 
Ribes de Corró d’Avall. A més de la 
Núria Albó i d’en Toni Cornellas a l’acte 
també hi van assistir l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé; 
l’alcaldessa de la Garriga, Meritxell 
Budó; i l’alcalde de Canovelles, José 
Orive, entre d’altres representants 
municipals i membres de l’organització 
de La Mitja. A banda de l’alcalde, per 
part del consistori franquesí hi van 
prendre part el regidor d’Esports, José 
Ramírez, i la regidora d’Obres i 
Serveis, Vanesa García. 

El president de l’Associació Esportiva 
La Mitja, Toni Cornellas, va anunciar 
que al mes de gener es continuarà amb 
la tradició de batejar cada quilòmetre 
de la cursa. A la propera edició toca el 
km 9, que portarà el nom de Germà 
Morlans, metge de la Unitat de Cures 
Pal·liatives de l’Hospital de Granollers i 
responsable del dispositiu sanitari i 
d’emergències de la cursa.

Dos ors, una plata i un bronze del 
Club Karate Nokachi al Campionat 
d’Espanya

D’extraordinària es pot qualificar 
l’actuació dels membres del Club 

Karate Nokachi que van disputar amb 
la selecció catalana el Campionat 
d’Espanya de Karate el 22 i 23 de 
novembre de 2014, a Ciudad Real. Els 
franquesins van aconseguir dues 
medalles d’or, una de plata i una de 
bronze.

En concret, els karatekes que van pujar 
al podi van ser l’Alfredo Domínguez 
(campió d’Espanya en kumite cadet - 
70 kg), Elena de Sande (campiona 
d’Espanya en kumite júnior - 48 kg), 
Marta de Sande (medalla de plata en 
kumite sub-21 - 50 kg) i Mireia Cuevas 
(medalla de bronze en kumite sub-21 - 
68 kg).

La resta de membres del Club Karate 
Nokachi que formaven part de la 
selecció catalana i que també van fer 
un bon paper en el campionat van ser 
Roger Burriel i Andrea Astorga en 
categoria cadet, i Andrea Lucero en 
júnior.

Tots aquests grans resultats van fer 
que el club dirigit per Montse Marín i 
Agustín Núñez pugés fins als llocs més 
alts del medaller com a clubs, i a una 
històrica segona posició de la Federa-
ció Catalana en el medaller estatal.

Èxit del primer Torneig de futbol 
per la convivència de les Franque-
ses

L’equip Unidos Boys va ser el vencedor 
del primer Torneig de futbol per la 

convivència que es va jugar el 23 de 
novembre de 2014 a les Franqueses. 
Un total d’11 equips van participar al 
campionat. Durant tot el dia es van 
jugar 60 partits repartits entre els 
camps de futbol de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall i de la de 
Bellavista. 

En segon lloc va quedar l’equip 
Máquinas Viejas; en tercer, l’Associació 

Ibne Sinaa; i en quart, l’Asociación 
Nuevos Horizontes. La resta d’equips 
van ser els següents: Jamtan Solidaritat 
amb Welingara, FC Green Palace, 
Teitos Team, Orgullo Africano, Canollet 
FC, Associació Guillots i Suats i Cupo 
Gañela de Diasy Tecito. 

El trofeu al porter menys golejat se’l va 
endur el del Máquinas Viejas, el màxim 
golejador va ser el dorsal 10 d’Unidos 
Boys i la copa al joc net va ser per a 
l’equip mixt Orgullo Africano. 

El torneig, organitzat pel Patronat 
Municipal d’Esports de les Franqueses, 
l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajunta-
ment, i l’associació Diasy Tecito amb el 
suport de Metges del Món, tenia com a 
objectiu promoure la convivència al 
municipi mitjançant la pràctica 
esportiva tot creant un espai que 
contribuís a la interrelació entre els 
ciutadans i les ciutadanes en relació 
amb el respecte, la diversitat i la 
interculturalitat. 

L’entrega de premis va anar a càrrec 
del regidor d’Esports, José Ramírez, la 
regidora de Polítiques Socials, Gisela 
Santos, i el representant de l’Associa-
ció Diasy Tecito, senyor Shakiro.

El Patronat Municipal d’Esports 
s’adhereix al manifest institucio-
nal del Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers 
les dones

El Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses es va adherir al manifest 
institucional de 2014 del Dia internacio-
nal per a l’eliminació de la violència 
envers les dones, 25 de novembre, 
seguint el consell de la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya que va adreçar a tot el món 
de l’esport català. 

La iniciativa d’aquest manifest 
s’emmarca en les actuacions previstes 
en el Programa Dones i Esports 
2014-16, impulsat pel Gabinet de 
Gènere de la SGE i l’Institut Català de 
les Dones (ICD), un dels objectius del 
qual és contribuir a fomentar l’educació 
en valors donant suport a les iniciatives 
de les entitats esportives per visualitzar 
el rebuig a la violència i l'assetjament 
contra les dones en l'àmbit de l'esport.
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Grans resultats del Club Canicross 
Les Franqueses al 1r Canicròs Les 
Planes

La pluja va respectar finalment la 
seixantena de corredors que el 30 de 
novembre de 2014 al matí restaven 
expectants amb els seus gossos a 
l’espera de poder prendre la sortida del 
1r Canicròs Les Planes, que es va fer a 
Sant Cugat del Vallès. Aquesta prova, 

organitzada per l’Associació Espanyola 
de Mushers (AEM, constituïa la segona 
prova puntuable de la IX Lliga Catalana 
de la FCEH que es va iniciar al mes de 
novembre. 

La sortida es va efectuar en tres grans 
grups: sèniors, veterans i júniors, i 
finalment les categories femenines. La 
cursa, de 5 km de distància i un 
desnivell positiu de 149 metres, va 
discórrer a l’entorn del Parc de 
Collserola per pistes i corriols. 

La pluja caiguda durant el dia anterior 
va provocar que alguns corredors 
patinessin, caient a terra però sense 
més conseqüències que l’ensopegada. 
La sensació dels corredors envers el 
circuit va ser molt positiva, definint la 
cursa com a “divertida”. 

Quinze membres del Club Canicross 
Les Franqueses van participar en 
aquesta cursa. Sis d’ells van quedar 
entre els primers tres classificats en les 
seves categories:
- Sènior masculí: Daniel Artero amb 
Ken, 1r classificat i guanyador absolut 
de la cursa.
- Sènior femení: Lali Masriera amb 
Hiska i Marta Bosch amb Beltza, 1a i 
2a classificades respectivament.
- Veterà masculí: Andreu Padró amb 
Boira va ser el 2n classificat, mentre 
que Carlos Andújar va ser el 3r 
classificat amb el gos Dylan.
- Júnior masculí: Guillem Sánchez amb 
Dina va obtenir la 2a posició. 

Per altra banda, fonts del club franquesí 
indiquen que paral·lelament es va dur a 
terme a Castellbell i el Vilar, comarca 
del Bages, una prova de canicròs amb 
l’objectiu de recaptar fons per a l’entitat 
protectora de llebrers 112 Galgos. 

El corredor del Club Canicross Les 
Franqueses Albert Subirats va 
esdevenir el guanyador d’aquesta 
cursa, amb al gossa Hera.

DESEMBRE 2014

Les Franqueses s’adhereix a la 
campanya “Penja’t una medalla!” 
de la Diputació de Barcelona

Les Franqueses del Vallès és un dels 21 
municipis de la demarcació de 
Barcelona que s’ha adherit a la 
campanya “Penja’t una medalla. Fent 
esport sempre hi guanyes” que va 
engegar la Diputació de Barcelona al 
mes de desembre de 2014. En aquell 
moment, a la comarca del Vallès 
Oriental només s'hi havia adherir 
Mollet i les Franqueses.

Aquesta campanya busca fomentar la 
pràctica esportiva als equipaments 
esportius municipals de la demarcació 
barcelonina i va dirigida especialment 
al 52% de població que no fa esport de 
forma habitual, als nens de 4 a 12 anys 
i a la gent gran. 

L’acte de presentació va tenir lloc el 3 
de desembre de 2014 al Reial Club de 

Tennis Barcelona, amb la presència de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, i el director gerent del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, Josep Campaña. Aquesta 
campanya té com a protagonistes el 
futbolista Xavi Hernández, els tennistes 
Jordi Arrese i Albert Costa, i el 
waterpolista Jordi Sans, personatges 
prou coneguts del món de l’esport que 
contribuiran a una major difusió dels 

valors i objectius de la campanya.

La primera acció programada de la 
campanya es va fer al Festival de la 
Infància, que es va celebrar del 27 de 
desembre al 4 de gener a Barcelona. 
Amb l'objectiu d'incidir sobre el 
col·lectiu d'infants, la Diputació va oferir 
circuits lúdics amb l'obsequi d'una 
medalla a cadascun dels nens que hi va 
participar.

També està previst celebrar una 
jornada de portes obertes durant el 
mes de març amb la finalitat d'incenti-
var la pràctica esportiva a les instal·la-
cions municipals i una diada destinada 
a l'esport adaptat. A més, es vol 
potenciar el circuit de Challenge Mitges 
Maratons que actualment ja té el 
suport de la Diputació de Barcelona. La 
campanya treballa per potenciar la 
participació dels esdeveniments 
esportius organitzats per les entitats o 
ajuntaments, vincular el concepte de 
l'esport amb l'impacte a la salut i la 
qualitat de vida, i donar suport a la 
pràctica esportiva entre la gent gran.

Les Franqueses torna a ser seu 
del torneig de futbol International 
Golden Cup, juntament amb la 
Garriga

Les Franqueses va ser, conjuntament 
amb la Garriga, seu de la 3a edició del 
torneig de futbol base International 
Golden Cup, que es va celebrar el 6, 7 i 
8 de desembre de 2014. En aquesta 
competició hi van participar, a més del 
CE Llerona, CF Les Franqueses i del CF 
Bellavista Milan, més 60 clubs, d’entre 
els que destacaven el FC Barcelona, 
l’Espanyol, l’AS Roma, l’Ajax d’Amster-
dam, el Benfica, el Villarreal, així com 
equips històrics del futbol català com la 
Damm, el Cornellà o l’Europa.

En aquesta edició del torneig, les 
Franqueses va acollir tots els partits de 
la fase preliminar de les categories 
prebenjamí i benjamí, mentre que a la 
Garriga es van disputar les finals de 
totes les categories del torneig el dia 8, 
així com la fase preliminar de la 
categoria aleví.

Les classificacions finals van ser les 
següents:
-En categoria aleví: 1. Benfica; 2. FC 
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Barcelona; 3. UE Cornellà.
-En categoria benjamí: 1. Vilarreal; 2. 
Unió Jàbac Terrassa; 3. CF Les 
Franqueses.
-En categoria prebenjamí: 1. Cornellà; 
2. RCD Espanyol; 3. EC Granollers.

Ferran Pericas, gerent de l’empresa 
organitzadora, Eventually Sport & 
Events, va destacar el caràcter 
formatiu del torneig, “una competició 
que posa en alça els valors de l’esport, 

com l’esforç, la solidaritat, el respecte i 
la tolerància”. Pericas va fer aquestes 
declaracions durant la presentació del 
campionat que va tenir lloc el 26 de 
novembre de 2014, a l’ajuntament de la 
Garriga.

En l’acte van ser-hi presents l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc Colomé, 
així com els regidors d’Esports de la 
Garriga i les Franqueses, Joan Esteban 
i José Ramírez, respectivament. També 
va assistir-hi el director gerent del 
Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, Josep Campaña. 

Colomé va explicar que aquesta 
iniciativa és un excel·lent exemple de 
col·laboració público-privada i es va 
mostrar convençut aquesta tercera 
edició tornaria a ser un èxit. 

Colomé va destacar la participació de 
molts clubs vallesans, ja que “per a ells 
és una oportunitat única de poder 
competir amb equips d’elit”.

Continuen els bons resultats dels 
integrants del Club Canicross Les 
Franqueses

Sota un sol radiant que compensava 
les fredes temperatures del matí, es va 
dur a terme el 7 de desembre de 2014 
la 3a edició del canicròs dins la cursa 
de muntanya Vinyes del Penedès, al 
municipi de Vilafranca. Aquesta cursa, 

organitzada per l’agrupació Internatio-
nal Police Association Penedès-Garraf, 
té des dels seu origen una finalitat 
benèfica, que és la de recollir fons per 
al manteniment de la seva Unitat 
Canina de Rescat. A més d’aquest 
objectiu, aquesta entitat pretén 
fomentar a la comarca de l’Alt Penedès 
la pràctica del canicròs, així com de 
l’esport en general. 

La cursa, de 7 km de distància, va tenir 
com a punt de sortida i arribada la zona 
esportiva municipal de Vilafranca del 
Penedès. El recorregut s’iniciava amb 
un revolt pronunciat als primers metres 
de sortida que més endavant donava 
accés a un fort pendent ascendent. El 
perfil de la resta de la cursa es va 
caracteritzar per un seguit de pujades i 
baixades que discorrien principalment 
per pistes entre camps de vinya. 

La sortida, col·lectiva, agrupava les 
quatre categories participants (júnior, 
sènior, màster i veterans) entre les 
quals es repartien la centena d’inscrits. 
La gran velocitat dels corredors i els 
seus gossos en aquests primers metres 
de la cursa va contrastar amb la dels 
esportistes que participaven a les 
curses de 7 i 12 km. No en va, 
aquestes curses de canicròs estan 
catalogades com a proves d’esprint per 
la RFEDI. 

Van ser sis els integrants del Club 
Canicross Les Franqueses que van 
participar en aquesta prova. Pel que fa 
als resultats més destacats, Andreu 
Padró, amb la seva gossa Boira, va ser 
el primer classificat en la categoria de 
màster, que inclou corredors de 40 a 
49 anys, i segon classificat absolut de la 
cursa, completant el recorregut en un 
temps de 30 min 1 s. En el pòdium 
sènior (19-39 anys) femení va ser 
ocupat íntegrament per corredores del 
club franquesí: en primer lloc va quedar 
Lali Masriera (30 min 34 s) amb Hiska; 
Marta Bosh (33 min 57 s) va ser 
segona amb Greko; i Marta Barrufet 
(40 min 16 s) amb el gos Ken va quedar 
tercera.

Es presenten els vint-i-un equips 
de bàsquet de les Franqueses de 
la temporada 2014-2015

Més de 250 jugadors es van aplegar el 

13 de desembre de 2014 a la presenta-
ció dels equips de bàsquet de les 
Franqueses, que es va fer al Pavelló 
Poliesportiu Municipal. En la tempora-
da 2014-2015 el bàsquet del municipi 
està integrat per un total de vint-i-un 
equips, quinze del Patronat Municipal 
d’Esports i sis del Club Bàsquet Les 
Franqueses. 

Després dels parlaments de la 
presidenta del club, M. Ángeles 
Carrasco, i de l'alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, els equips van 

anar desfilant per la pista, abans de 
realitzar la foto oficial de la temporada 
de cada equip. L’acte també va 
comptar amb la presència del regidor 
d’Esports, José Ramírez; la regidora de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut, 
Rosa Maria Isidro; i el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Josep Randos. 

Com a la presentació dels equips 
d’handbol del municipi, dos jugadors 
del PME (Lambert Borrell del premini 
masculí i Maria Moreno del premini 
femení), van llegir, en representació de 
tots els jugadors i jugadores de bàsquet 
de les Franqueses, un comunicat a tota 
la grada que podeu consultar en el 
document adjunt.

Per tancar l'acte, es va fer una foto 
conjunta amb tots els jugadors, 
entrenadors, delegats i representants 
de l’Ajuntament i del club.

El benjamí B d’handbol de les 
Franqueses va jugar a la mitja 
part del partit entre el Granollers i 
el Zamora

El 13 de desembre de 2014 l’equip 
benjamí B d’handbol del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses 
va anar a veure el partit de la Lliga 
Asobal que enfrontava els amfitrions, el 
Fraikin Granollers, i el Balonmano 
Zamora. 
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A la mitja part, l’equip franquesí va 
jugar un amistós contra els benjamins 
del BM Granollers. L’objectiu d’aquesta 

activitat és que els joves jugadors 
puguin gaudir de l’handbol de primera 
qualitat a prop dels seus ídols.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 16 de desembre de 2014 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Amunt, acte que 
va estar presidit pel regidor d’Esports i 

president del PME, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les associacions 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant el present any 2014 i 
la previsió per al 2015. Durant la sessió 
es va informar de les actuacions de 
millora en les instal·lacions esportives, 
de l’escola esportiva municipal, del 
manteniment de les instal·lacions, de 
les dades de participació del Patronat i 
del Complex Esportiu Municipal, de la 
convocatòria de subvencions per a 
activitats esportives per a l’any 2015, 
de les inspeccions de treball a les 
entitats esportives i d’altres obligacions 
al respecte de la gestió de les entitats 
esportives. Cal destacar també 
l’assistència de Josep Randos, Rosa M. 
Isidro, Vanesa García, Àngel Profitós i 
Josep Badia, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 

finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2014 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Tirada de Nadal del Club Arc Les 
Franqueses

El 21 de desembre de 2014 va tenir lloc 
al camp exterior del Club Arc Les 
Franqueses la tradicional jornada social 
nadalenca del tir al pou. Hi va haver 
més de 60 assistents, entre arquers i 
familiars. Tot i que l’ambient va ser 
distès, tothom es va esforçar per 
intentar aconseguir els preuats trofeus: 
pernils, formatges i fuets. 

Tot i que el camp estava gelat a 
primera hora del matí, es va donar 
temps perquè els raigs del sol deixessin 

el camp en perfectes condicions 
mentre els assistents gaudien d'una 
botifarrada. 

La de 2014 va ser una de les jornades 
socials en què van assistir més socis de 
les últimes celebrades. Els nens i 
familiars de l’escola de tir amb arc van 
contribuir a aquest augment. L’escola, 
en continu creixement, té més de 20 
nens de diferents edats. 

El Club Arc Les Franqueses desitja a 
totes les entitats socials i esportives del 
municipi que el proper any continuïn 
treballant tots junts amb l'Ajuntament i 
el Patronat perquè Les Franqueses del 
Vallès segueixi aconseguint prestigi a 
tot Catalunya.

Tres corredors del Club Canicross 
de les Franqueses, campions de 
Catalunya de múixing en terra

El cap de setmana del 20 i 21 de 
desembre de 2014 va finalitzar el 
Campionat de Catalunya de Múixing en 
Terra de la Federació Catalana 

d’Esports d’Hivern, que constava de 
dues proves: la primera es va disputar 
al novembre a Sant Joan de l’Erm i la 
segona a Vilagrassa el 20 i 21 de 
desembre. La participació dels 
corredors del Club Canicross Les 
Franqueses va ser excel·lent en les 
dues proves, obtenint per tant uns 
grans resultats al campionat. 

Daniel Artero amb el gos Ken i Lali 
Masriera amb la gossa Hiska han estat 
els guanyadors sèniors de canicròs del 
campionat. Paral·lelament, Marta 
Bosch amb el seu company Greko s’ha 
proclamat guanyadora de bikejoring 
d’aquesta edició del Campionat de 
Catalunya de Múixing en Terra. 

La cursa de Vilagrassa, organitzada per 
l’AEM, estava estructurada en dues 
etapes: una de nocturna el dissabte i 
una de diürna el diumenge al matí. El 
recorregut, circular i de 6 km de 
longitud per pista ampla, estava 
caracteritzat per una orografia plana, 
pròpia de les terres del pla de Lleida, 
que va afavorir que la cursa fos molt 
ràpida. 

Van ser diverses les modalitats de 
participació, amb les seves respectives 
categories, obertes en aquesta cursa: 
kart infantil, canicròs, bikejoring, 
scooter 1-2 gossos, i trineu de 4 i 6 
gossos.

Els representats del Club Canicross Les 
Franqueses van competir en les 
modalitats de canicròs, bikejoring i 
scooter (2 gossos), acabant tots ells 
amb molt bones sensacions i contents 
de la feina ben feta. A la cursa de 
Vilagrassa, doncs, en la modalitat de 
canicròs Daniel Artero amb en Ken va 
ser el primer classificat dins el grup de 
sèniors masculins. Lali Masriera amb 
Hiska i Marta Bosch amb Gus, van ser 
la primera i segona classificades 
femenines, respectivament, dins del 
grup de sèniors. Pel que fa al bikejo-
ring, Lali Masriera va ser la primera 
classificada amb la gossa Vodka.

Quatre plates de ciclistes de la UC 
Les Franqueses al Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs

El 21 de desembre de 2014 es va 
disputar a Manlleu el Campionat de 
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Catalunya de Ciclocròs, on la Unió 
Ciclista Les Franqueses va fer una 
magnífica actuació amb quatre 
medalles de plata. El corredor Tomàs 
Miser va quedar segon a la categoria 
Elit; Marc Ortega també va ser plata a 
la categoria Màster 40, així com Blanca 

Vallès en Júnior i Antoni Serra en 
Màster 60. D’aquesta cursa cal 
destacar també la participació del 
medallista olímpic José Antonio 
Hermida, que va quedar primer en la 
categoria Elit.

Èxit del 7è Torneig d’Handbol de 
Nadal Memorial Joan Bufí

El 27 i 28 de desembre de 2014 es va 
omplir de gom a gom el Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses entre públic, jugadors i tècnics que 
van assistir als diferents partits que es 
van disputar dins del 7è Torneig 
d’Handbol de Nadal Memorial Joan 
Bufí. A banda dels amfitrions, l’AEH 
Les Franqueses i la secció d’handbol 
del Patronat Municipal d’Esports, van 
participar en el torneig equips dels 
següents clubs: CH La Garriga, CH 
Canovelles, BM Granollers, CH Sant 
Esteve de Palautordera, CH La Salle 
Montcada, CH Sant Fost de Campsen-
telles, JH La Llagosta, CJH Mataró, BM 
Montmeló, CH Garbí i CH Cardedeu. 
Un total de 12 entitats de diferents 
parts del territori català. 

Una nova millora introduïda al torneig 
va ser la presència d'àrbitres federats i 
oficials de l'escola d'àrbitres de la 
Federació Catalana d'Handbol i del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental en 
tots els partits, fet que dóna més 
prestigi al torneig. 

El dissabte a les 9 del matí va 
començar el torneig amb el partit entre 
l’aleví masculí B de les Franqueses i el 
Sant Fost, el partit de l’aleví femení 2 

davant del Canovelles, i el del prebenja-
mí 2 davant del Canovelles. Van 
guanyar els seus partits l’aleví masculí 
B i el prebenjamí de les Franqueses i 
l’aleví femení del Canovelles. 

A les 10 h va jugar el benjamí B de les 
Franqueses davant del Mataró, el 
benjamí A va jugar contra el Montmeló 
i els jugadors de l'escola d’handbol 
franquesina van jugar un partit entre 
ells. Els guanyadors d’aquests partits 
van ser el benjamí B del Mataró i el 
benjamí A de les Franqueses. 

A les 11 h va jugar el prebenjamí A 
davant del Granollers, l’aleví femení va 
jugar contra el Sant Esteve i l’aleví C 
verd va fer-ho contra l'aleví C negre. 

Va guanyar el Granollers de prebenja-
mí, l’aleví femení de les Franqueses i 
l’aleví verd. 

A les 12 h l'aleví expert va jugar davant 
la Llagosta, amb victòria local. Un cop 
fets el partits del matí es va passar a  
l'entrega de premis a les 13 h, amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez, la família de Joan Bufí i 
membres de la junta directiva de l'AEH 
Les Franqueses. Es va entregar una 
medalla a cada participant així com 
copes al primer i segon equip classificat 
i trofeus individuals al millor jugador, 
màxim golejador, premi a la regularitat 
i millor jugador local per a cada 
categoria i partit. 

Després de dinar, a les 16 h va jugar 
l'infantil femení davant la Salle 
Montcada, amb victòria visitant. A les 
17 h, l'infantil masculí es va enfrontar a 
la Garriga, amb victòria franquesina. A 
les 18 h va jugar el cadet B masculí 
davant la Garriga, amb una altra 
victòria local. I a les 19 h, el cadet A 
masculí franquesí va guanyar el cadet 
del Canovelles. Un cop fets tots els 
partits, a les 20.15 h, es va passar a la 
segona entrega de premis. 

Pel que fa als partits de diumenge, el 
sènior masculí de l'AEH Les Franque-
ses es va imposar al Cardedeu per 22 
gols a 20, el juvenil masculí va perdre 
davant el BM Granollers per 15 a 35, i 
el juvenil femení va guanyar 42 a 16 el 
Garbí.

251 participants a la 1a Caminada 
Solidària organitzada pel Club 
Ciclista de Corró d’Amunt

El 28 de desembre de 2014 al matí va 
tenir lloc la 1a Caminada Solidària 
organitzada pel Club Ciclista de Corró 
d’Amunt amb l’objectiu de recollir 
aliments de primera necessitat per 
destinar-los a Càritas, ONG que 
s’encarrega de donar-los a les 
persones més desfavorides. 

El club franquesí va comptar amb la 
col·laboració del Consell del Poble de 

Corró d’Amunt, del Patronat Municipal 
d’Esports, de 100% Rètols i de Rutes 
Seguretat Viària.

Un total de 251 persones es van 
apuntar a la caminada de gairebé 11 
km de distància amb sortida i arribada 
a la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Amunt. A banda d’aportar els 2 euros 
de la inscripció que donaven dret a 
l’avituallament i a la xocolata desfeta 
amb melindros de l’arribada, els 
assistents van respondre a la crida i 
van omplir de productes alimentaris les 
caixes que havia instal·lat l’organització. 

Segons Josep Mauri, president del Club 
Ciclista Corró d’Amunt, el dilluns 
encara hi va haver gent que va portar 
aliments a la zona esportiva. Dimarts ja 
van venir a buscar els aliments amb 
una furgoneta. Tal com va anar aquesta 
activitat, Mauri es mostra convençut 
que l’any vinent la tornaran a fer. 

Parel·lelament a aquesta activitat, el 
Consell del Poble de Corró d’Amunt 
també va fer una recollida d’aliments a 
les Antigues Escoles.

Butlletí informatiu
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AEH LES FRANQUESES

Benvolguts amics de l´handbol,

Ja hem acabat una temporada més d´handbol i hem de fer-ne un resum. A nivell esportiu començarem per l’equip sènior 
masculí, que ha estat prou bona, tot i que ens va quedar un petit mal gust de boca ja que per una diferéncia d’un gol en l’últim 
partit no vam poder fer la fase d´ascens a la categoría de 1a Catalana. Tot això ha estat un gran mérit de tot l´equip i possible 
gràcies a la bona feina del seus entrenadors, Ferran Giménez i Santi Jubany.

De l´equip juvenil femení hem de destacar una meritória quarta  plaça a la máxima categoria catalana femenina i, malaurada-
ment, per una diferència d´un punt a la lliga amb el tercer no van poder fer les fases classificatòries per anar als campionats 
d´Espanya, que era l´objectiu proposat al començament de temporada per a jugadores, entrenadors i club.

Destacar com sempre i amb un bon èxit organitzatiu i esportiu el VI Torneig d´Handbol de Festa Major Joan Sanpera. El També 
VI Torneig de Nadal Memorial Joan Bufí, la col·laboració amb el BM Granollers amb activitats com les jornades escolars 
d´handbol Coaliment i altres activitats com la caminada popular de les Franqueses en col·laboració amb el PME.

Per últim i com sempre, el plat fort de cada temporada, com és la participació i col·laboració amb la darrera XV Granollers Cup 
2014, trencant un any més el record de participació de 298 equips i gairebé 4.000 jugadors i jugadores de 21 països diferent 
d´arreu del món.

Aprofito per felicitar tots els equips, jugadors i técnics de la 
secció d´handbol del PME i també l’equip aleví femení per 
guanyar la Granollers Cup 2014 amb autoritat, i el cadet 
masculí per guanyar la lliga i pel subcampionat de la Copa 
Federació.

Ja per acomiadar-me, vull adreçar unes paraules d´agraïment 
a totes les noies de l’equip cadet femení de la temporada 
2013/2014 i als seus entrenadors, que durant molts anys han 
estat un gran equip humà i esportiu i que han aconseguit en 
les seves anteriors temporades esportives al club portar el 
nom de les Franqueses al punt més alt de l´handbol catalá i 
espanyol, i fer-se respectar allà on anessin com a grup als 
seus rivals més directes.

APADIS

• Pèrdua de to muscular i alteració dels reflexos de la postura i coordinació.

• Atròfia muscular i òssia.
• Actituds vicioses, contraccions musculars i limitacions articulars.
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Bé, per últim, us desitjo a tots els millors èxits esportius i personals per a la temporada 2014/2015: a jugadors/es, entrenadors, 
tècnics, pares i companys de junta. A seguir treballant 100 x 100 per l´handbol de les Franqueses!

Molt atentament,

Rafel Rosario
President

                  www.actiweb.es/ahlesfranqueses

APADIS

L'esport afavoreix el desenvolupament personal i l'autoestima: ajuda a ser independent, crea autodisciplina i fomenta l'esperit 
de lluita i el treball en equip. Les persones amb discapacitat de la Fundació APADIS han pogut fer moltes activitats esportives, 
gràcies al conveni existent amb el Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses i la col·laboració d’altres professionals.

Poder practicar algun esport serveix de gran ajuda per a les persones amb discapacitat, que treballen per superar les dificultats 
amb les que es troben en el seu dia a dia. L'esport adaptat és sobretot un instrument d’integració social, una eina que aporta 
grans dosis de diversió i importants beneficis físics i psicològics.

Amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports hem pogut jugar a tennis, bàdminton, tir amb arc, navegar, muntar a 
cavall... En definitiva, hem pogut gaudir de l'esport com qualsevol altra persona en igualtat de drets i oportunitats.

Les activitats físiques posseeixen un caràcter lúdic, són divertides i contribueixen a la sensació de benestar. Les persones amb 
discapacitat poden gaudir de les sensacions que els proporcionen les activitats realitzades a l’aire lliure, a més de tenir dret a 
aquestes activitats i a l’accés a les instal·lacions públiques.

Però a més subministren beneficis en diferents àrees: a nivell individual i social.

Àrea individual
Eficiència fisiològica: mitjançant l’activitat ludicoesportiva s’aconsegueix la coordinació en l’espai, el temps i la forma. També és 
una manera de conèixer les pròpies capacitats de moviment, com també l’assoliment del domini del propi cos i el desenvolupa-
ment de la sensibilitat postural. S’ha de remarcar que l’esport i el joc poden estimular la força de voluntat, la concentració, la 
perseverança i la confiança en un mateix.

Equilibri psíquic: amb l’esport, les persones amb discapacitat aconsegueixen arribar a graus importants de desenvolupament, 
coneixement i integració personal. En el joc es pot dir que la persona troba satisfacció, plaer i goig en el moviment. Pel que fa al 
coneixement propi, l’esport ofereix a la persona la possibilitat de determinar les seves capacitats i les seves limitacions.

Es pot concloure que l’esport té com a finalitat el perfeccionament i desenvolupament personal; així, facilita la formació del 
caràcter a partir de la disciplina que el propi individu s’imposa, de la dedicació, la cooperació i el respecte als altres.

Per a les persones amb discapacitat física d’APADIS, l’activitat física ha anat dirigida a combatre els trastorns que produeix la 
immobilització, com són:
• Pèrdua de to muscular i alteració dels reflexos de la postura i coordinació.

• Atròfia muscular i òssia.
• Actituds vicioses, contraccions musculars i limitacions articulars.
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APADIS

• Pèrdua de to muscular i alteració dels reflexos de la postura i coordinació.

• Atròfia muscular i òssia.
• Actituds vicioses, contraccions musculars i limitacions articulars.

Àrea social
L’esport estimula i possibilita l’aprenentatge de les relacions amb els altres. Els rols de l’esport són factors d’integració social i 
mitjans de pràctica social especialment entre els joves.

Si es parla de comunicació podem dir que la pràctica de l’esport dóna la possibilitat de compartir idees i pensaments amb els 
altres. És una forma d’expressió de sentiments i, alhora, de recepció dels missatges dels altres. D’aquesta manera, l’esport 
conforma un sistema de significacions que arriba a constituir una realitat en si mateix.

Pel que fa a la interacció amb el grup, l’esport promou que l’individu actuï cap a la consecució de fites comunes. Això es pot 
assolir mitjançant el treball en equip, la col·laboració i la cooperació.

L’esport constitueix un important esdeveniment cultural a qualsevol societat. Fonamenta l’acceptació de la derrota, el respecte 
a les regles i a l’adversari, el joc net, la companyonia, l’esperit d’equip, el desinterès, la noblesa, el sentit de la justícia i l’honra-
desa.

Per a la nostra Fundació, la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports és una garantia d’apropar recursos i estratègies per 
fer de l’esport un mitjà d’integració real, en igualtat de drets i oportunitats.

   www.apadis.org

CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

Aquesta temporada 2013-2014 ha estat una temporada important per al nostre club, ja que hem tingut canvis a la Junta 
Directiva. El club continua més viu que mai gràcies a l’esforç de tots els nostres socis, competint a la majoria de curses populars 
de la comarca, de Catalunya i fins i tot de fora del nostre país.

Un any més, la Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga ha estat la prova on més atletes del club han participat. 
Aquesta mitja marató, que passa per ser una de les curses referents de Catalunya i de l’Estat, és la cursa per la qual la majoria 
dels nostres atletes entrenen força temps per conseguir els millors resultats. I a més, i per cinquè any consecutiu, col·laborem 
amb el programa “Entrena la Mitja”, en el qual molts corredors de les 
Franqueses hi participen. Ens agrada molt córrer, però també gaudim molt 
també compartint amb tothom qui ho desitja la nostra experiència i 
coneixements per preparar aquesta cursa.

També el club està molt viu organitzant esdeveniments esportius, els més 
importants dels quals són la cursa benèfica “Els 10 de les Franqueses” i el 
tradicional Critèrium 1.000 m de Granolllers entre d’altres.

Enguany, la cursa “Els 10 de les Franqueses” estrenava un nou format amb 
dues curses (de 5 km i 10 km) i amb un circuit urbà de 5 km més ràpid. 
Estem molt contents que gràcies a aquesta cursa hem pogut 
col·laborar en projectes de recerca contra el càncer de ronyó.

El club està obert a tots els corredors que vulguin córrer amb 
nosaltres. Els nostres horaris d’entrenament habituals són 
dilluns, dimecres i divendres a les 20 h i diumenge a les 8 h. Per 
a més informació, es pot consultar el nostre web 
www.a4elkm.com, el facebook del club, o adreçar-se a 
administracio@a4elkm.com.

   www.a4elkm.com
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• Pèrdua de to muscular i alteració dels reflexos de la postura i coordinació.

• Atròfia muscular i òssia.
• Actituds vicioses, contraccions musculars i limitacions articulars.

CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

CB LES FRANQUESES

Un cop finalitzada la temporada, és moment de fer balanç dels resultats obtinguts i valoracions de tot el que ha passat al llarg de 
la mateixa. La temporada va comptar amb un total de 6 equips: júnior masculí, sots-21 femení, sots-21 masculí, sènior femení, 
sènior masculí B i sènior masculí A.

Temporada complicada de planificar des de l’inici, sobretot pel que fa a la configuració dels equips, especialment del sots-21 
masculí i del sènior femení. En aquest equip sènior femení (no oblidem que la temporada anterior havia aconseguit l’ascens a 2a 
categoria i acte seguit es va desfer gairebé en la seva totalitat), va caldre renunciar a la categoria aconseguida i fer un equip 
pràcticament nou, ja que només quedaven 3 jugadores i 2 d’elles van abandonar l’equip a les portes de començar la competició; 
aquesta precipitació ens va portar que la planificació no fos la més adequada i que s’arrosegués una dinàmica gens positiva 
durant tota la temporada (baixes, lesions, etc.).

Pel que fa al sots-21 masculí, la situació va ser molt similar quant a la confecció de l’equip: els jugadors anaven arribant amb 
comptagotes, i això no va permetre en cap moment poder estar al 100%, i es va notar al llarg de tota la temporada pel que fa a  
resultats i entrenaments.

Els altres equips més joves (júnior masculí i sots-21 femení) van anar treballant al llarg de la temporada, per les zones mitges de 
la taula classificatòria.
 
El sènior B de 3a categoria es va formar en la gran majoria amb jugadors provinents de la categoria sots-25 de la temporada 
anterior, i amb els reforços de 5 jugadors fitxats per acabar de tancar l’equip (jugadors que van acabar de donar el nivell a 
l’equip per poder afrontar la categoria). La temporada es va acabar salvant in extremis, gràcies als bons resultat obtinguts a les 
últimes jornades.

I del sènior A, equip que va jugar a la 2a categoria, hauríem de parlar de temporada més que complicada (no oblidem que es 
venia de baixar de categoria la temporada anterior, fet que va fer que la dinàmica de l’equip no fos la més adequada per 
començar la nova temporada). Això, sumat al fet que els resultats des de l’inici no van acompanyar, va fer que els jugadors 
caiguessin en una espiral negativa, que al cos tècnic els va costar molt de recuperar anímicament, per tornar a remuntar quant 
a resultats dins la competició. Tampoc no hem d’oblidar les anades i vingudes de jugadors per acabar de tancar un equip molt 
just d’efectius; aquest fet va fer que l’equip no pogués treballar mai al màxim i això penalitzava molt en la competició, fet que va 
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• Pèrdua de to muscular i alteració dels reflexos de la postura i coordinació.

• Atròfia muscular i òssia.
• Actituds vicioses, contraccions musculars i limitacions articulars.

CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

CB LES FRANQUESES

fer que s’arribés al final de temporada jugant la fatídica promoció de descens, i que una temporada més es perdés la categoria.

Això va comportar que el sènior B, que havia aconseguit mantenir la categoria a 3a catalana, també es veiés perjudicat pel 
descens del primer equip , ja que la competició no permet tenir dos equips competint a la mateixa categoria.

Pel que fa a la vessant social, la Junta Directiva, després de molts anys gestionant el club, va decidir al final de temporada que 
era moment de renovacions, i donar pas a altra gent.

Arribat a aquest punt, toca fer moltíssimes valoracions, canvis i millores en tots els àmbits. En la vessant esportiva, per 
continuar treballant amb el cap ben fred i valorant des d’un primer moment el que tenim, el que ens ha quedat, i si cal fer un pas 
enrere per intentar millorar, per poder fer els equips per a la nova temporada, i fer-ho de mica en mica, i d’aquesta manera anar 
recuperant el que s’ha perdut al llarg de les últimes temporades. Tot això ho farem amb esforç, il·lusió i sobretot treballant des 
de les categories inferiors (equips del Patronat Municipal d’Esports), amb bons entrenadors i bons jugadors, disposats a 
treballar, a ensenyar i a aprendre. Això farà que a la llarga es noti i ens faci recuperar en els propers anys.

Volem oferir als jugadors de les Franqueses el millor, i que aquest fet faci que no es plantegin en cap moment anar a buscar, a 
altres clubs, el que no tenen en el nostre.

Pel que fa a la vesant social, desitjar que la nova Junta, que comença de nou, i que tindrà molta feina a fer, ho faci amb il·lusió, 
ganes i esforç, i que això ens ajudi a recuperar els bons resultats i tornar a ser un club “gran”.

Xavi Resina
Director tècnic

   www.cblesfranqueses.com

CLUB CANICROSS LES FRANQUESES

El Club Canicross Les Franqueses és una jove entitat esportiva creada el juliol de 2014 amb l’objectiu de promocionar la pràctica 
del canicròs, tant a nivell popular com federat. Per aquest 
motiu, el club està adscrit a la Federació Catalana d'Esports 
d'Hivern. Cal dir que sense la col·laboració dels nostres 
patrocinadors això no hauria estat possible.

El club compta ja, en els seus quatre mesos de vida, amb una 
trentena de socis que, si bé majoritàriament són del Vallès 
Oriental, tenen procedències tan diverses com Barcelona, 
Hostalric, Oliana, Montblanc...

Des que es va iniciar la temporada de curses de canicròs 
populars, el club sempre ha estat present amb diversos 
corredors obtenint posicions destacades. Així mateix, els 
nostres esportistes participaran a les diverses competicions 
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• Pèrdua de to muscular i alteració dels reflexos de la postura i coordinació.

• Atròfia muscular i òssia.
• Actituds vicioses, contraccions musculars i limitacions articulars.

CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

CB LES FRANQUESES

CLUB CANICROSS LES FRANQUESES

puntuables existents al nostre territori: 9a Lliga Catalana de Canicròs, 21a Lliga Catalana de Mushing i AEM Canicross 
Challenge. Per tant, al nostre club hi té cabuda tothom, des d'aquells que són uns addictes al canicròss, com nosaltres, fins a 
aquelles persones que comencen des de zero.

Si en desitgeu més informació, podeu consultar el nostre blog (canicrosslf.wordpress.com) o adreçar-vos a 
canicross.lesfranqueses@gmail.com.

    canicrosslf.wordpress.com

CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT

Durant l’any 2014 el Club Ciclista Corró d’Amunt ha continuat organitzant diverses competicions i activitats. En destaquem les 
següents:

-Al mes de març va tenir lloc l’Open de Barcelona i la Kid Cup. A l’Open hi van participar un total de 300 corredors en un circuit 
d’uns sis quilòmetres, al qual s’havien de fer entre 3 i 7 voltes en funció de la categoria dels participants. A la Kid Cup hi van 
participar 120 nens d’entre 10 i 15 anys en un circuit més curt però força exigent per a la seva edat. Un cop més els participants 
i la Federació Catalana de Ciclisme van felicitar el club per l’organització i el disseny del recorregut, que com de costum tenia 
alguna variació respecte al de l’any anterior.

-Al mes de maig s’esdevé la 2a edició d’“El Trencacoll”. Per a aquesta prova atlètica 
es va recuperar un antic camí del poble, que és el que li dóna el nom. La prova va 
consistir en dos recorreguts (de 13 km i de 24 km), que permetien descobrir 
l’orografia de la zona, combinant trams ràpids de pista amb trams de corriols més 
tècnics. El guanyador va ser el corredor Mohamed Benhmbarka, amb un temps d’1 h 
38 min i 54 s. El Quahabi va ser segon, i el franquesí Quim Magan, guanyador de 
l’any passat, va ser tercer.

-Un any més i coincidint amb els actes de la Festa Major, a finals de juliol es va 
realitzar la Caminada Nocturna, amb un nou rècord de participants: 450 persones entre adults i nens. Com cada any va tenir un 
nou recorregut, que va permetre als participants descobrir altres racons nocturns del nostre poble. Formant part també de la 
Festa Major, el dissabte es va organitzar l’acte “Vine a esmorzar en bicicleta”, on petits i grans van gaudir d’un recorregut apte 
per a tothom. En acabar vam esmorzar i jugar al bosc.

-La celebració de la 2a Challenge resistència BTT del Vallès va ser al mes de novembre. Aquest campionat va constar de quatre 
proves de 3 hores de resistència celebrades a diferents municipis del Vallès. En categoria sènior hi van participar un total de 60 
equips de dos corredors. Enguany també comptàvem amb un prova específica per a nens i nenes, a la qual hi van participar uns 
50 corredors en total.

-La temporada es va tancar amb la 1a Caminada Solidària, amb recollida d’aliments per a Càrites.

Ja estem treballant en el calendari del 2015! Salut i km’s!

    Facebook del CC Corró d’Amunt

CLUB ESCACS LES FRANQUESES

El Club d'Escacs Les Franqueses ha arribat aquest mes de setembre als seus vint anys d'existència. Des del setembre de 2014 i 
durant tota la temporada pensem recordar aquest esdeveniment en diferents moments. Però aquí estem per fer balanç de la 
temporada 2013-14.

El diumenge 26 de gener va començar la Lliga Catalana 2014, antic Campionat Catalunya per equips, i aquest any el primer 
equip del Club d’Escacs Les Franqueses ha jugat a Primera Provincial, grup 2 (aquest any hem aconseguit la permanència a la 
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categoria on ja estàvem), el segon equip a Tercera Provincial i l'equip infantil a 
Preferent sub-12. Aquest any, per primera vegada, hem jugat els enfrontaments com 
a locals a les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal, gràcies a l'esforç dels 
membres del Patronat Municipal d'Esports. 

Pel que fa al nostre jugador número 1, David Guix, ha jugat aquest estiu 3 tornejos 
internacionals, però malauradament no ha aconseguit gaire bons resultats excepte en 
el de Torredembarra, on va acabar tercer del seu tram. En aquest any, jugadors com 
Jonathan Terrones i José Ortega han destacat en diversos tornejos on han aconseguit 
fer pòdium. A l'Obert de Torredembarra, el primer va ser 3r del grup B, i el segon va 
acabar 1r del seu tram, en el grup B també, d'elo 1700-1850.

Pel que fa a l'actuació dels nens, dels quatre que van participar en l'equip del 
Campionat de Catalunya per equips sub-12, Gorka Parra i Jordi Sarrate també van 
participar en el campionat individual de Catalunya on van quedar en el 23è i 24è lloc, 
respectivament. Per a aquest curs, ha calgut reforçar-nos amb noves promeses 
sub-8, sub-10..., ja que els jugadors van creixent i ja no tots entraran al nivell sub-12. 

De cara a la Lliga Catalana 2015, ens hem reforçat una mica amb nous fitxatges i antics jugadors que han tornat. Això ens fa 
pensar a intentar pujar de categoria.

   www.escacslesfranqueses.com

CE LLERONA

La temporada 2013-14 passarà a la història del nostre club com a una de les temporades més exitoses i triomfants. Tot i les 
nombroses retallades que va patir el primer equip, a causa de la crisi que tots patim, el primer equip masculí del club va 
aconseguir un ascens històric a Segona Catalana que perdurarà per sempre més a la retina de qualsevol bon seguidor lleroní. 
Tan important va ser el què com el com, guanyant clarament a Sarrià amb tota l’afició blava anant a donar suport a l’equip i 
creant un ambient meravellós entre jugadors i afició. A això cal sumar-li la magnífica temporada del sènior femení, que va 
aconseguir salvar la categoria a Preferent, una categoria també molt notable i on s’enfrontava a rivals d’un nivell i recursos molt 
superiors.
 
Pel que fa al futbol base, el club continua en la seva línia de prioritzar la formació i les persones per sobre de qualsevol altre 
propòsit, començant a recollir els fruits també amb equips que cada vegada tenen un nivell més alt i sense descuidar mai els 
valors que l’esport i el CE Llerona sempre vol transmetre.

   www.cellerona.es
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CF BELLAVISTA MILAN

En el present any, el CF Bellavista Milan ha fet una excel·lent 
tasca social i esportiva. La Junta Directiva del club està molt 
contenta, agraïda i orgullosa per tot l’entorn que ens envolta, 
fent referència primer als pares, als entranadors i delegats del 
club, sense oblidar-nos del gran suport rebut per part del 
Patronat Municipal d’Esports i de l’Ajuntament de les Franque-
ses del Vallès.

Esportivament, la Junta Directiva està molt orgullosa del nostre 
equip amateur. El nostre primer equip va fer una campanya per 
emmarcar. En els 34 partits jugats, van ser capaços d’aconse-
guir 24 victòries, 7 empats i tan sols 3 derrotes, amb 84 gols a 
favor i 24 en contra, sent l’equip menys golejat de tots els grups 
de Tercera Catalana. Amb aquest bagatge, l’equip va quedar 
classificat en segona posició i va optar a jugar la promoció 
d’ascens a Segona Catalana, quedant emparellat amb l’Argen-
tona. En l’eliminatòria d’aquesta promoció d’ascens, el CF Bellavista Milan va ser capaç d’aconseguir l’ascens a Segona 
Catalana, en un doble enfrontament.

En el mateix àmbit també trobem unes bones expectatives en la categories de futbol base del club, ja que han augmentat el 
nombre d’equips. Com a entitat, hem crescut, passant a tenir dos equips de categoria benjamí més un cadet de nova creació. 
Per tant, s’ha realitzat un bon treball per part del cos tècnic i la coordinació, gràcies al seu gran esforç i dedicació.

Socialment, el CF Bellavista Milan està portant a terme una bona tasca, també treballant com a entitat per al nostre municipi. 
Aquest any s’ha recuperat el bar de la Festa Major de Bellavista, on la Junta Directiva i col·laboradors han posat tot el seu 
interès per aconseguir que els nostres veïns estiguessin ben servits i atesos durant els actes de la festa.

De cara al proper any, també estem intentant col·laborar amb la Comissió de Festes de Bellavista per ajudar en el que es pugui 
en l’organització d’esdeveniments per aconseguir millorar la nostra festa major.

I per acabar, voldríem destacar o subratllar el treball d’aquesta nova Junta Directiva en l’àmbit econòmic. Aquest tema és molt 
important perquè es pugui portar a terme tota l’activitat esportiva, que és l’objectiu principal de l’entitat. Per això, la Junta 
Directiva es compromet a esforçar-se per aconseguir que tota aquesta activitats pugui ser possible. Aquest grup de directius va 
entrar en el club fa un any i mig, moment en el qual el club es trobava bastant desmillorat econòmicament, i a dia d’avui el club 
està completament sanejat. I des d’ara en endavant, la nostra principal meta és créixer com a entitat i assegurar l’estabilitat tant 
pressupostària com esportiva i social del Club Futbol Bellavista Milan. Per tant, amb la situació actual del club seguirem 
l’objectiu marcat pel nostre president, Paco Flores: ser el MILLOR CLUB DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

   www.bellavistamilan.com

CF LES FRANQUESES

1944-2014
Sembla que era ahir que el Club Futbol Les Franqueses jugava al camp de “can Poal”, però ja fa 70 anys. D’entre els nois de 
famílies del poble, els cognoms dels quals encara avui perduren dins del municipi i de l’entitat, tenim la gran la gran sort de 
trobar-hi el senyor Joan Ganduxé, amb 95 anys.Des de llavors han passat moltes persones formant part d’aquest club, sigui 
com a jugadors, entrenadors, membres de juntes, col·laboradors...

En aquest moment, el club està en una fase de creixement en tots els aspectes, esportius, socials, culturals. Aquest any tenim 
23 equips, el benjamí A, a Preferent; el juvenil A, que està a Primera, igual que el cadet A; i un dels equips infantils, que 
segurament també pujarà aquest any a Primera. Això vol dir que el treball que estan fent els coordinadors i monitors dins del 
club funciona bé i que dóna bons resultats a curt i llarg termini. Per portar, dirigir i aconsellar aquests més de 300 jugadors i uns 
50 monitors, necessitem ajuda del pares, perquè col·laborin de qualsevol manera amb el club, ja que hi ha moltes tasques que la 
junta no pot fer per falta de personal. Per tant, esperem que aquest butlletí us arribi i pugueu oferir-vos a la junta a treballar per 
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al club. Aquest any tenim l’exemple d’un pare que ens ha fet un 
gest de col·laboració, ja que ens ha compost l’himne del club, 
per la qual cosa li estem molt agraïts, al senyor Francesc 
Martínez, per la seva idea, ja que fins ara no en teníem.

Felicitem-nos, doncs, per haver arribat a complir 70 anys, i 
acabaré amb una part de la lletra del himne, que diu:

Les Franqueses del Vallès, és el club que ens estimem...!

Visca el Club Futbol Les Franqueses!!!

   www.cflesfranqueses.com

CLUB ESPORTIU KARATE NOCACHI LES FRANQUESES

El Club Esportiu Karate Nokachi Les Franqueses, aquesta temporada 2013-2014 ha destacat com a un club de molts èxits a 
nivell regional però també a nivell estatal. El Nokachi ha fet més de 100 pòdiums a campionats regionals tant oficials com entre 
clubs.

El primer campionat de la temporada es va celebrar al mes d’octubre de 
2013. Va ser el Campionat de Catalunya cadet, júnior i sub-21, on vam 
obtenir 6 medalles d´or, 7 de plata i 6 de bronze, formant part de la 
selecció catalana 9 alumnes del Nokachi.

Andrea Lucero, després de quedar campiona al de Catalunya i campiona 
a la fase prèvia va fer bronze en l’estatal celebrat a Gandia.

Marta de Sande va tornar a donar un or a la categoría sènior kumite -50 
kg al Campionat de Catalunya i va formar part de la selecció catalana 
encara que a l’estatal no va poder entrar al pòdium per un sol punt. A la 
categoria base de benjamí, aleví, infantil i juvenil el club novament va ser 
el més destacat amb un total de 24 pòdiums: 5 ors, 11 plates i 7 bronzes. 

Dotze Nokachis van formar novament part de la selecció catalana al 
Campionat d´Espanya que es va fer a Oviedo on Aaron Raya i Kilian Raya 
van fer pòdium. Kilian Raya va quedar subcampió de la categoría aleví 
kumite i Aaron Raya, medalla de  bronze a la categoria juvenil kumite.

Un any més, el club Nokachi va organitzar el cinquè Trofeu equips on hi 
va haver una participació de més de 300 competidors d´arreu de 
Catalunya.

En l’open internacional d´Andorra, amb més de 650 participants, el club 
va destacar pels seus 18 pòdiums i el tercer lloc a la classificació com a 
club. I per acabar la temporada, la Federació Espanyola va organitzar un 
campus on 8 nokachis hi van assistir i van deixar el nom del club ben 
amunt.

El Club Nokachi Les Franqueses representa un club de karate esportiu on Agustín Núñez i Montse Marín mostren cada dia que 
les medalles i els resultats només són una petita part d’un art marcial que aporta als alumnes una diciplina, una companyonia, 
un esforç, un aprenentatge, una amistat, una diversió i sobretot un gran respecte. Nokachi Les Franqueses… molt més que 
karate!

    www.nokachi.es
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CLUB DE TIR AMB ARC

Aquest any, el Club de Tir amb Arc Les Franqueses ha continuat la seva progressió tant en el nombre de socis com en la millora 
de les instal·lacions. Des de la Junta del Club s'intenta amb il·lusió que el nostre club segueixi tenint una presència important dins 
el nostre municipi. Per a nosaltres, d’aquesta temporada és molt destacable la construcció per part de l'Ajuntament de les 
Franqueses de la línia de tir del camp exterior, que ha afavorit de manera notable la qualitat de la pràctica del nostre esport. 
Una línia de tir que ha estat molt ben rebuda tant pels nostres socis com pels arquers catalans que han vingut en programes de 
tecnificació de la Federació.

La nostra escola de tir amb arc es consolida com un dels elements més valuosos de la nostra entitat. Aquest any hi ha hagut un 
nou increment de nens i nenes, amb el que ja gairebé en tenim vint. També volem valorar molt positivament la continuïtat a 
l'escola dels que ja estaven assistint-hi, demostrant per part de les famílies la confiança que segueixen tenint en nosaltres per 
contribuir a l'educació esportiva dels seus fills.

El club continua fent-se present per tot el territori català en les diverses competicions de la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
tant de sala com d'aire lliure, contribuint amb la resta d'entitats esportives de les Franqueses del Vallès a demostrar la gran 
vitalitat que a nivell esportiu té el nostre municipi. La nova 
equipació dels nostres arquers, més moderna i amb els 
anagrames del club, també contribueix a això.

A més de la competició pròpia de la Lliga Catalana, al club ha 
tornat a realitzar la lliga interna per fomentar la relació entre els 
socis i per permetre la competició d'aquells que no van a la 
lliga. Aquestes jornades s'organitzen els diumenges en què no 
hi ha competició. Si a més d'aquestes activitats sumem les 
tirades socials, les jornades de portes obertes, les jornades de 
tecnificació de la Federació i l'activitat pròpia de l'escola del 
club, es pot comprovar la gran vitalitat de què gaudeix actual-
ment la nostra entitat. Des del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses ens sentim orgullosos de poder aportar la visió del 
nostre esport al municipi de les Franqueses del Valles, oferint 
sempre el nostre club a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest bell esport. Així mateix, agraïm la bona entesa i la 
col·laboració que existeix amb l'Ajuntament de les Franqueses així com amb el Patronat  Municipal d’Esports.

   www.arclesfranqueses.com

AE GRUP FONDISTES BELLAVISTA

La cursa de Bellavista ja és una clàssica i veterana del calendari català, i així ho demostra amb les seves 28 edicions. Enguany 
han estat 630 els inscrits, malgrat el mal temps del dia anterior. A les nou del matí es 
va donar la sortida als corredors des d’una ampla avinguda de les Franqueses del 
Vallès, per començar a fer els primers quilòmetres amb tendència a pujar i anar a 
buscar el camí de terra per dintre el bosc. Aquesta era la part més maca i també on hi 
havia l’avituallament, pel qual es passava dues vegades, d’anada i de tornada, i que 
va ser molt ben aprofitada pels corredors. A partir d’aquí, i tornant a agafar la 
carretera asfaltada, ja tot era baixada fins a la meta, situada a la mateixa avinguda de 
sortida.

Resutats de la competició:
Els guanyadors van ser Dani Cuartero, del club Ríos Running de les Franqueses, amb 
un temps de 34 min 51 s, seguit d’Óscar Rodríguez, del mateix club, amb un temps de 
35 min 10 s, i tercer Alfonso Guillén, del GF Bellavista, amb 35 min 49 s. En la 
categoria femenina, la primera va ser Sandra Sánchez, del Copsat Sabadell, amb 41 
min 17 s; en segon lloc, Sílvia Segura, del CA Les Tortugues de la Garriga, amb 43 
min 40 s; i en tercera posició, Esther Montosa, amb 45 min 12 s. Els primers locals 
van ser Eulogio García, amb 36 min, i Rebeca Fernández, amb 48 min 24 s. Mereixen 
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una menció especial el club amb més participants, que va ser Ríos Running de les Franqueses, seguit del Canovelles, i l’atleta 
veterana Emi Vaquero, de 65 anys, que va córrer la cursa amb un gran temps final de 46 min 56 s.

Tots els participants, només arribar a la línia de meta, van ser rebuts amb una ampolla d’aigua i obsequiats amb una bossa, amb 
un entrepà, una llauna de beguda i el regal estrella, que consistia en una samarreta técnica sense mànigues i uns pantalons 
curts. També hi va haver un pica-pica d’olives i porrons de vi, a més de serveis de dutxes i massatges. Bellavista és una de les 
curses on es donen més obsequis als participants. Per gentilesa d’Assegurances Santalucía, tots els participants van rebre una 
segona samarreta. Cal remarcar també el sorteig d’una pila de regals cedits per les cases col·laboradores. Així mateix, hem de 
donar les gràcies als voluntaris, col·laboradors i patocinadors. I dir-vos a tots que us esperem l’any que ve.

   www.cursabellavista.com

UCF UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES

Gener: projecció d’Imparables, un documental sobre la preparació de l'equip paralím-
pic Genesis Cycling Team per als Jocs de Londres 2012. L’acte va tenir lloc a Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris, on es va aconsegiur un ple absolut.

Febrer: es disputa la 6a edició de la mítica marxa BTT de la UCF “L’aventura és 
l’aventura” amb un exigent recorregut de 46 km i un recorregut més assequible de 20 
km amb sortida i arribada al parc de Milpins. Finalment es va imposar el corredor 
Ismael Ventura, seguit de Pere Amadó i Francesc Garcia; i Mercè Tussell en categoria 
femenina, seguida de Mar Franco i Magdalena Duran. El 22 de febrer la Unió Ciclista 
Les Franqueses va fer un donatiu de 700 € al club paraciclista barceloní Genesis 
Cycling Team. Aquest import és el resultat de la suma dels diners recaptats en la 
venda d'entrades per a la projecció que va tenir lloc el 24 de gener a Can Ribas-Cen-
tre de Recursos Agraris de la pel·lícula Imparables (alguns protagonistes del qual són 
del club barceloní), més 1 € de cada participant de la cursa “L'aventura és l'aventura” 
que es va fer el 16 de febrer amb sortida i arribada al parc de Milpins.

Setembre: la 3a ‘Gran Clàssica’ de les Franqueses, prova puntuable per a la Copa 
Critèrium, es va celebrar el 20 de setembre dins la Festa Major de Corró d’Avall. Va 
tenir com a vencedor Genís Soriano, de l’equip Coluer Bicycles, seguit d’Adrià 
Moreno, de Controlpack, i de Juan de Dios González, d’Ilerdense Sociedad Ciclista. Enguany, la prova es va desenvolupar al 
voltant de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall, en un circuit molt variat que, a més, permetia al públic poder veure tots 
els punts d’aquest. Els ciclistes van haver de fer 60 voltes a un circuit tancat d’1,1 km de distància. En la categoria Master 30 va 
guanyar Óscar Madero, de l’equip Munt Bikes. Pel que fa a la cursa per equips, va guanyar-la Ilerdense Sociedad Ciclista. Com 
ja és tradició, el 28 de setembre la UCF va organitzar el Campionat de Contrarellotge Individual. Per segon any consecutiu es va 
disputar tot el campionat el mateix dia, fent la primera contrarellotge a Corró d’Amunt i la segona a Figaró-Montmany. El 
guanyador absolut va ser Santi Segú que, tot i acabar en segona posició i per darrere de Miquel Novelles a la crono de Corró 
d’Amunt, va protagonitzar una espectacular ascenció a Montmany que li va acabar donant la victòria. En les diferents catego-
ries, els guanyadors van ser els següents: cadet, Oriol Miró; sub-23, Josep Garcia; elit, Oriol Aguilera; master 30, Santi Segú; 
master 40, Jony Acuña; master 50, Cris Gohere; master 60, Antoni Serra.

Octubre: per cinquè any consecutiu, el 26 d’octubre es va disputar el ‘Gran Premi Guess’ al parc de Milpins de Corró d’Avall, 2a 
prova de la Copa Catalana de Ciclocròs i puntuable per al rànquing de la Federació Espanyola de Ciclisme. Els 140 corredors que 
hi van participar van haver de seguir un recorregut força exigent de 2,2 km. Els membres de la UCF que van participar a la 
cursa van fer una molt bona actuació. Així, Tomàs Misser va ser el primer en la categoria elit i Ramon Sagués va ser tercer de la 
mateixa classificació. En sub-23, Mario Sinués va obtenir el primer lloc, i Antoni Serra també va ser el primer a la categoria 
master 60. I a la master 40, Marc Ortega va quedar quart. Es van disputar diferents curses, segons la categoría: una per a les 
categories master 40, 50 i 60, una altra per a les categories júnior, fèmines i cadets, i la tercera i més exigent per a les catego-
ries elit, sub-23 i master 30. També va disputar-se una cursa de promoció per a les categories d’alevins i prebenjamins.
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Entitats esportives



AEH LES FRANQUESES

APADIS

• Pèrdua de to muscular i alteració dels reflexos de la postura i coordinació.

• Atròfia muscular i òssia.
• Actituds vicioses, contraccions musculars i limitacions articulars.

CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

CB LES FRANQUESES

CLUB CANICROSS LES FRANQUESES

CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT

CLUB ESCACS LES FRANQUESES

CE LLERONA

CF BELLAVISTA MILAN

CF LES FRANQUESES

CLUB ESPORTIU KARATE NOCACHI LES FRANQUESES

CLUB DE TIR AMB ARC

AE GRUP FONDISTES BELLAVISTA

UCF UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES
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